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P R O T O K Ó Ł  NR  XIII/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

26 listopada 2015 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk i radca prawny Alicja Płoszewska. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 

2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 14 (radna I. Kościelska zgłosiła, że się spóźni), w związku z czym podjęte 

uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej 

½ radnych.  

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.  

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, 

informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny, informacji  

w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji  

w sprawie podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością Gminy Golina.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Kraśnica 

– Kolonia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie 

Węglewa z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Golina na lata 2015 - 2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Radolina na lata  

2015 – 2021.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2016.  

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad XIII sesji  

o 3 punkty tj. podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015, podjęcie uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i podjęcie 
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uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Golina. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

burmistrza.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad XIII 

sesji z wprowadzonymi zmianami: 

1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.  

5. Zapytania i wnioski radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, 

informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny, informacji  

w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji  

w sprawie podatku od nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością Gminy Golina.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Kraśnica 

– Kolonia. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie 

Węglewa z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Golina na lata 2015 - 2021. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Radolina na lata  

2015 – 2021.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2016.  

18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego 

porządku obrad sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
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W związku z powyższym porządek obrad XIII sesji po wprowadzonych zmianach został 

przyjęty. 
 

Radca prawny A. Płoszewska stwierdziła, że porządek obrad sesji po zmianach nie wymaga 

jego przegłosowania, ponieważ zmiany do porządku obrad zostały już przyjęte, więc nie ma 

potrzeby przeprowadzania ponownego głosowania nad porządkiem obrad. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że praktykowane jest głosowanie porządku 

obrad sesji po wprowadzeniu do niego zmian. 
 

Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołu z XII sesji bez odczytywania na 

dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy w związku z tym protokół z XII sesji został przyjęty. 
 

Radca prawny A. Płoszewska wyjaśniła, że radny wnioskował o przyjęcie protokołu bez 

odczytywania i w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XII sesji został przyjęty.  
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek zapytał się na jakich warunkach została podpisana umowa dotycząca 

oświetlenia drogowego i ulicznego na 2016 rok.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że stawki za usługi oraz warunki 

porównywalne są do stawek i warunków umowy obowiązujących w 2015 roku. Na spotkaniu 

z dyrektorem ekonomicznym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe została wstępnie 

ustalona wizyta prezesa Spółki w Golinie w celu omówienia planowanych inwestycji 

energetycznych na terenie gminy.  
 

Radny J. Mirek zapytał się o miejsca na ul. Poniatowskiego, w których zostaną wymienione 

lampy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że ogółem zostanie wymienionych 14 lamp 

od skrzyżowania ul. Poniatowskiego z ul. Cmentarną w kierunku ul. Kolejowej oraz na ul. 

Hubala.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się w którym miejscu na ul. Hubala zostanie wymieniona 

lampa. Następnie zapytał się, czy Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe ponumeruje słupy 

oświetleniowe, co spowodowałoby uporządkowanie i poprawę warunków zgłaszania awarii 

oświetlenia drogowego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że sprawa ponumerowania słupów została 

zasygnalizowana na spotkaniu w Kaliszu, jednak o szczegółach chciałby porozmawiać  

z prezesem Spółki.  
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Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy prawo energetyczne nie obliguje do oznakowania 

słupów energetycznych. 
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedział, że obecnie nie potrafi odpowiedzieć na powyższe 

pytanie. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy zostały podjęte decyzje odnośnie utworzenia Polderu 

Golina, na jakich zasadach będzie funkcjonowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i jakie są 

plany odnośnie dalszej współpracy z gminą Crivitz w Niemczech oraz wymiany młodzieży. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie Polderu Golina oznajmił, że dopóki w budżecie 

państwa nie będzie zapewnionych środków finansowych na utworzenie polderu zalewowego, 

to nie będzie podjętych żadnych decyzji w tym zakresie. Następnie w sprawie Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego powiedział, że Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego planuje utworzyć pogotowie w okolicach Ostrowa Wlkp. na teren 

południowo-wschodniej Wielkopolski. Kolejnie odnośnie współpracy z niemiecką gminą 

poinformował, że nie została jeszcze podpisana umowa dotycząca współpracy. Podczas 

wizyty w Niemczech zostało ustalone, że będą organizowane wymiany międzynarodowe 

młodzieży i współpraca pomiędzy gminnymi stowarzyszeniami i organizacjami, głównie  

z OSP. Planuje się, że młodzież z Niemiec przyjedzie do Goliny na przełomie wiosny i lata 

przyszłego roku. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju  

w Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie”. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Strategia została opracowana, ale nie jest 

jeszcze zatwierdzona. 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Wieczorek zapytał się o przebudowę linii kolejowej Poznań – Warszawa oraz 

zgłosił zebranie ziemi z pobocza drogi w Węglewie w kierunku Zarzyna. 
 

Radny S. Szczepaniak zgłosił do naprawy głębokie wyrwy w nawierzchni asfaltowej na 

drodze w Kraśnicy. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy w Golinie zostaną założone iluminacje świąteczne.  
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy zostaną wymienione nowo nasadzone drzewa na Pl.  

K. Wielkiego, które się nie przyjęły.  
 

II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski zapytał się kiedy zostaną wycięte drzewa 

rosnące w stawie pomiędzy kościołem a cmentarzem w Kawnicach. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy w opracowanej przez Stowarzyszenie „Solidarni  

w Partnerstwie” Lokalnej Strategii Rozwoju została uwzględniona budowa ścieżki rowerowej 

wzdłuż drogi krajowej nr 92 na odcinku od Spławia do Wilcznej. Następnie zgłosiła potrzebę 

postawienia przy drodze kierunku Barbarki wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do 

szkoły. 

Punkt 6 

Burmistrz Goliny M. Durczyński omówił zaproponowane zmiany w dochodach i wydatkach 

budżetu na rok 2015. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o powody zwiększenia środków o 23 tys. zł w rozdziale 

75416 Straż miejska oraz czy w Ochotniczych strażach pożarnych zostały ujęte środki na 
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zakup nomexu dla jednostki OSP we Węglewie. Następnie zapytał się, czy z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej wpłynęła odpowiedź odnośnie przyczyn obniżenia kwoty subwencji 

oświatowej na 2015 rok. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 13:25 przybyła na obrady XIII sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 15. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zwiększenie środków w rozdziale Straż 

miejska wynika z wcześniejszego niedoszacowania środków, natomiast w Ochotniczych 

strażach pożarnych dotacja została przyznana dla jednostki OSP w Myśliborzu i OSP  

w Kraśnicy.  Następnie poinformował, że z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wpłynęła 

odpowiedź odnośnie wyjaśnień obniżenia subwencji oświatowej. 
 

Kierownik ZEAS A. Górzna poinformowała, że pismo do MEN zostało wysłane w kwietniu 

br. jednak do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o ponowienie zapytania do MEN. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy jeszcze w tym roku Straż Miejska 

będzie prowadziła pomiary prędkości na terenie gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na 2015 r. zostały już zakończone pomiary 

prędkości. W 2016 r. nie będą już prowadzone kontrole prędkości przenośnym fotoradarem. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się ilu pracowników figuruje w dziale Straże gminne.  
 

Burmistrz  Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w tym dziale wykazani są 2 strażnicy 

miejscy oraz 2 pracownice Urzędu Miejskiego, które w 2016 r. zostaną przesunięte na inne 

stanowiska urzędnicze, ponieważ w przyszłym roku prawa do emerytury nabędzie kilka 

pracownic Urzędu.  
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się jakie są plany odnośnie zatrudnienia na stanowisku w dziale 

inwestycyjnym. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że najprawdopodobniej będzie rozpisany 

nabór na stanowisko w dziale inwestycyjnym. 
 

Główna księgowa ZEAS B. Gradecka omówiła zmiany w budżecie gminy w placówkach 

oświatowych.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w Zespole Szkół w Rychwale w ramach dobrej 

współpracy zastępstwa wśród nauczycieli są nieodpłatne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że takie rozwiązania są niezgodne z przepisami 

prawa, szczególnie z Kartą Nauczyciela. 
 

Główna księgowa ZEAS B. Gradecka powróciła do omawiania zmian w budżecie w działach 

dotyczących oświaty.  
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy zostały zwiększone środki w Pomocy społecznej  

w rozdziale wynagrodzenia.   
 

Radny W. Wojdyński o godz. 13:50 wyszedł z obrad XIII sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 14. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w dziale Pomoc społeczna zostały 

zwiększone środki finansowe.  
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina. 
 

Radny W. Wojdyński o godz. 13:55 wrócił na obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy gmina poniesie jakieś koszty związane  

z ustanowieniem służebności. 
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że gmina otrzyma jednorazowe wynagrodzenie  

w związku z ustanowieniem służebności przesyłu. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Golina. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy za zajęcie pasa drogowego gmina będzie mogła pobierać 

opłaty. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie ma podstaw do pobierania opłaty za 

zajęcie pasa drogowego. 
 

Ze względu na brak dalszych zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
  
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Burmistrz Goliny M. Durczyński omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. Poinformował, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa unieważniła w części podjętą 22 października br. uchwałę, więc zachodzi 

potrzeba podjęcia ponownie uchwały z uwzględnieniem wykazanych zastrzeżeń.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zmieniły się wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.   
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wysokości stawek podatku na 2016 rok są 

na poziomie roku 2015. 
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

Radca prawny A. Płoszewska wyjaśniła powody w związku z którymi Regionalna Izba 

Obrachunkowa unieważniła w części omawianą uchwałę.  
 

Radny W. Wojdyński wycofał wcześniej złożony wniosek. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy z Uchwały Nr XII/51/2015 z 22 października br.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zostały 

wykreślone zapisy, które w przedstawionym projekcie uchwały zostają uchylone.  
 

Radca prawny A. Płoszewska wyjaśniła, że aby uchwała mogła zostać podjęta z poprawnymi 

zapisami stawek muszą zostać uchylone zapisy uchwały z 22 października, które nie zostały 

unieważnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  

 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ze względu na brak dalszych pytań zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych 
 

Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwała od godz. 14:15 do 14:35.  
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

Punkt 9 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości. 
 

Ze względu na brak uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Punkt 10 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej  

w sprawie projektu obniżenia stawki podatku rolnego na rok 2016, która stanowi załącznik nr 

8 do protokołu. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego wraz  

z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do omawianego projektu uchwały Przewodnicząca Rady 

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została jednogłośnie podjęta 

i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 11 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, 

deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od 

nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości 
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wzoru formularza 

deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek 

leśny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, 

informacji w sprawie podatku od nieruchomości została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 12 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Gminy Golina wraz  

z jego uzasadnieniem.  
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia bonifikaty od 

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Gminy Golina została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Punkt 13 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze gminnej w miejscowości Kraśnica – Kolonia wraz z jego uzasadnieniem. 
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się, czy w Kraśnicy- Kolonia tworzymy ulice, czy nadajemy 

nazwę drodze oraz, czy będą budowane tam chodniki skoro ma być ulica. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że niekoniecznie ulice posiadają chodniki  

i nawierzchnię asfaltową, czego przykładem jest miasto Golina.  
 

Radca prawny A. Płoszewska wyjaśniła, że definicja ulicy w ustawie o drogach nie zawiera 

obowiązku urządzania chodnika bądź pasa jezdni. Określenie nadania drodze nazwy ulica 

wymuszone jest przez klasyfikację w GUS. Stwierdziła, że ulica może być gruntowa.  
 

Radny S. Szczepaniak  powiedział, że niektórzy mieszkańcy Kraśnicy- Kolonii mają 

zastrzeżenia do zaproponowanej nazwy drogi, jednak uważają, że nadanie nazwy drodze jest 

zasadne. Oznajmił, że sołtys Kraśnicy powinna wcześniej zorganizować spotkanie  

z mieszkańcami odnośnie nazwy drogi.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nazwę ulica Nadwarciańska zaproponowała 

rada sołecka Kraśnicy. Poinformował, że nadanie nazwy jest konieczne, aby mieszkańcy 

mogli się zameldować.  
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że nazwę ulicy nadaje rada gminy. 

Poinformowała, że nie ma obowiązku konsultowania nazwy ulicy z mieszkańcami.  
 

Ze względu na brak dalszych uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 5 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze 

gminnej w miejscowości Kraśnica – Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Punkt 14 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Golina położonej w obrębie Węglewa z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina 

położonej w obrębie Węglewa z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 13 do protokołu. 
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Punkt 15 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie  przyjęcia 

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 – 2021 wraz                          

z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 5 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 – 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 

14 do protokołu. 

Punkt 16 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Planu Odnowy Miejscowości Radolina na lata 2015 – 2021, którego projektodawcą jest radny 

K. Szymański.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że podczas wspólnego posiedzenia komisji rady radny  

K. Szymański nie omówił projektu uchwały, do którego część radnych zgłosiła wiele 

wątpliwości co do treści i zasadności przyjmowania planu.  
 

Radny W. Wojdyński złożył wniosek, aby na dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Radolina na lata 2015 – 2021 nie był poddawany pod 

głosowanie, ponieważ opracowany plan zawiera błędy, których radni nie mogą przyjąć jako 

prawdziwe. Następnie przedstawił punkty w treści Planu, w których występują nieścisłości  

i zapisy nie są zgodne z rzeczywistością. Stwierdził, że nie został przedstawiony protokół  

z zebrania wiejskiego, na którym zostały ustalone przedsięwzięcia do realizacji oraz 

zatwierdzony był Plan Odnowy Radoliny. Oznajmił, że wykonawcą uchwały jest Burmistrz 

Goliny, więc nie rozumie stwierdzenia zawartego w Planie, że prace od samego początku 

będą poddane pełnej kontroli mieszkańców. Powiedział, że należy w Planie dokonać 

stosownych korekt, a następnie przedłożyć komisjom rady do ponownego rozpatrzenia. 

Stwierdził, że nie jest przeciwny uchwaleniu Planu Odnowy Radoliny. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że także nie jest przeciwna rozwojowi Radoliny. Stwierdziła, 

że zgłoszone wątpliwości podczas wspólnego posiedzenia Komisji nie zostały wyjaśnione na 

kolejnym posiedzeniu Komisji, a pani przewodnicząca rady obiecała skonsultować z radcą 

prawnym wykazane nieścisłości. Jednak radni nie uzyskali żadnych wyjaśnień i w związku   

z tym, że zaproponowany przez radnego K. Szymańskiego Plan w dalszym ciągu zawiera 

błędy nie powinien dzisiaj być przyjmowany przez radnych. 
 

Radny J. Mirek zapytał się radnego K. Szymańskiego, czy Plan Odnowy Radoliny został 

uchwalony na zebraniu wiejskim w Radolinie tak jak zostało to zapisane w Planie.  
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że na dzisiejszej sesji nie byłoby takich dyskusji wokół Planu 

Odnowy Radoliny, gdyby podczas wspólnego posiedzenia komisji Plan został szczegółowo 

omówiony i zostały wyjaśnione zgłoszone wątpliwości.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zostały przeprowadzone konsultacje społeczne  

z mieszkańcami Radoliny w sprawie Planu.  
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Radny K. Szymański odpowiedział, że zostały przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami 

Radoliny, nie pamięta jednak, czy było zorganizowane zebranie wiejskie z mieszkańcami. 

Następnie powiedział, że zgłoszone przez radnych sugestie zostały ujęte w Planie Odnowy 

Radoliny i w takim zakresie Plan został skorygowany.  
 

Radny J. Mirek stwierdził, że w takim kształcie nie można przyjąć Planu Odnowy Radoliny, 

ponieważ zawiera dane niezgodne z rzeczywistością.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poprosił, aby radny K. Szymański wspólnie z sołtysem 

Radoliny W. Miętkiewiczem zorganizowali zebranie wiejskie w sprawie Planu Odnowy 

Radoliny, a projekt uchwały przenieść do ponownego rozpatrzenia. Zasugerował, aby 

tematem zająć się możliwie szybko, ponieważ przyjęty Plan Odnowy Radoliny niezbędny jest 

przy składaniu wniosku o pozyskanie zewnętrznych funduszy. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że nie wnioskował, aby nie uchwalać Planu Odnowy 

Radoliny, tylko zaproponował aby projekt uchwały został solidnie poprawiony i poddany do 

ponownego rozpatrzenia komisjom rady. Stwierdził, że jest pełen podziwu dla radnego  

K. Szymańskiego, że podjął się opracowania takiego dokumentu.  
 

Radna Z. Kasprzak zauważyła, że Radolina nie należy do zaniedbanych miejscowości  

w gminie. Powiedziała, że dzięki zaangażowaniu obecnego sołtysa, a w poprzedniej kadencji 

radnego W. Miętkiwicza powstała remiza OSP, wybudowano drogi wraz z chodnikami oraz 

wyremontowany został budynek szkoły podstawowej.  
 

Radny W. Wojdyński ponowił wniosek o oddalenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Planu Odnowy Miejscowości Radolina na lata 2015 – 2021 do ponownego rozpatrzenia.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy w podstawie prawnej projektu uchwały wskazany jest 

poprawny artykuł ustawy o samorządzie gminnym. 
 

Radca prawny A. Płoszewska odpowiedziała, że właściwszym przepisem jest artykuł 18 ust. 2 

pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym. Następnie poinformowała, że starając się  

o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego do wniosku o dofinansowanie należy 

dołączyć wszystkie dokumenty zgodnie z wymogami proceduralnymi. W związku z tym 

należy z Planu wyeliminować wszystkie nieścisłości, aby wniosek nie został odrzucony. 
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że wniosek radnego W. Wojdyńskiego nie ma złośliwego 

podtekstu, a jest tylko podyktowany troską, aby plany radnego K. Szymańskiego odnośnie 

pozyskania środków dla Radoliny zostały pozytywnie sfinalizowane.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy Radoliny będą mieli 

możliwość wypowiedzenia się do założeń Planu i będą mogli zgłaszać własne sugestie. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się sołtysa Radoliny W. Miętkiewicza, czy zostały 

przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami na temat Planu Odnowy Radoliny. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oznajmiła, że to ona prowadzi obrady sesji i udziela 

głosu zebranym.  
 

Radny K. Szymański wyjaśnił, że Radolina dwa lata temu została zgłoszona do Programu 

Wielkopolska Odnowa Wsi i wtedy zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. 

Wniosek o dofinansowanie został odrzucony ze względu na brak opracowanego Planu 

Odnowy Radoliny. Wszystkie dokumenty, które musiały być dołączone do wniosku są  

także w aktach w Urzędzie Miejskim w Golinie.  
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Radna A. Kapturska powiedziała, że zaniepokojona jest stylem rozmowy radnego  

K. Szymańskiego, który jest radnym dopiero pierwszą kadencję i powinien zachować więcej 

pokory i szacunku w stosunku do radnych z większym doświadczeniem w pełnieniu funkcji 

radnego. Stwierdziła, że radny K. Szymański naśmiewa się i ironicznie odzywa się do 

niektórych radnych oraz zarzuca im złośliwe działania. Poprosiła radnego K. Szymańskiego, 

który jest przewodniczącym komisji ds. porządku publicznego, aby nauczył się czytać ze 

zrozumieniem i solidnie wywiązywał się z pełnionej funkcji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XIII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwała od godz. 15:50 do 16:05. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XIII sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. 
 

Radny K. Szymański oznajmił, że przychyla się do wniosku złożonego przez radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego 

W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego został przyjęty i projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Radolina na lata 2015 – 2021 został oddalony do 

ponownego rozpatrzenia.  

Punkt 17 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 

2016 wraz z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca Rady  

U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2016 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Punkt 18 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych: 

- w sprawie przebudowy linii kolejowej Poznań – Warszawa powiedział, że PKP nie udzieliły 

odpowiedzi na wystosowane pismo z zapytaniem o zakres prac modernizacyjnych linii 

kolejowej na odcinku przebiegającym na terenie naszej gminy, 

- prace porządkowe poboczy drogi we Węglewie oraz  naprawą nawierzchni asfaltowej  

w Kraśnicy zajmą się pracownicy ZGKiM w Golinie, 

- iluminację świąteczną na terenie miasta założy także ZGKiM w Golinie, należy jeszcze 

zakupić nowe oświetlenia, ponieważ niektóre z lat poprzednich są przepalone,  
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- wymiana drzewek na Pl. K. Wielkiego nie została dokonana, ponieważ wykonawca 

twierdzi, że sadzonki drzewek były zdrowe, a ich obecny stan spowodowany jest niewłaściwą 

pielęgnacją.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że był obecny przy odbiorze przeprowadzonej rewitalizacji Pl. 

K. Wielkiego i już wtedy stan niektórych drzewek był mizerny, co zostało zgłoszone,  

a wykonawca obiecał wymienić drzewka. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że na terenie gminy w uzgodnieniu  

z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz w parku w Golinie został nasadzony 

nowy drzewostan. Następnie powiedział, że temat wycinki drzew w Kawnicach zgłaszanych 

przez radnego M. Majewskiego został już dawno przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, która uważa, że w ostatnim czasie na terenie gminy zostało bardzo 

dużo wyciętych drzew i jak na razie nie będą wycinać więcej drzew. Odnośnie budowy 

ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej na odcinku Spławie – Wilczna powiedział, że są 

plany, aby inwestycja została wykonana w ramach programu OSI lub LEADER. Burmistrz 

poinformował, że może w ramach tych programów będzie można wykonać ścieżkę rowerową 

od ul. Słowackiego w kierunku Myśliborza. Kolejnie po ustaleniu lokalizacji zamontowania 

wiaty przystankowej, którą zgłaszała radna A. Kapturska powiedział, że należy znaleźć  

w budżecie gminy odpowiednie środki finansowe.  
 

Punkt 19 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Barbarki S. Paszek zgłosił obcięcie konaru drzewa, który zwisa nad drogą powiatową 

w kierunku Barbarki i zagraża bezpieczeństwu oraz poprosił o załatanie dziury w nawierzchni 

asfaltowej na drodze powiatowej. Następnie zapytał się komu zostało zlecone odśnieżanie 

dróg podczas okresu zimowego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na terenie miasta drogi powiatowe będzie 

odśnieżał ZGKiM w Golinie, natomiast pozostałe ulice i drogi na terenie gminy będą 

odśnieżane podobnie jak w latach 2014 i 2015. 
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek w imieniu mieszkańców poprosił, aby na 

czas budowy hali sportowej, zostało otworzone przejście pomiędzy gimnazjum a szkołą 

podstawową. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że sprawa była już rozważana wraz z dyrektorami 

szkół. Istnieje jednak niebezpieczeństwo przechodzenia dzieci do szkoły podstawowej przez 

teren parkingu gimnazjum.  
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek powiedział, że nauczyciele gimnazjum 

mogliby parkować samochody na placu przy ul. Kopernika. Następnie poprosił o nawiezienie 

tłucznia w dziury na ulicach Os. Zachód oraz wyrównanie tych dróg.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że ze stołówki odbierane są odpady i w tym celu musi na 

teren gimnazjum wjeżdżać specjalistyczny samochód. Zapytała się kto weźmie 

odpowiedzialność, jeżeli któremuś z dzieci wydarzy się wypadek.  
 

Radny Powiatowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej J. Jackowski poprosił burmistrza, aby 

zorientował się jakie są warunki stosowania specustawy związanej z utworzeniem polderów 

zalewowych. Powiedział, że prawdopodobnie nie wszyscy ludzie, którzy są wysiedlani 

otrzymują odszkodowania lub odszkodowania nie są w tych samych wysokościach bądź nie 

pokrywają kosztów zakupu nowych mieszkań lub wybudowania nowego domu. Następnie 
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zauważył, że wszystkie wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół wykonane są 

z blachy i nie posiadają odgromów, co uważa za bardzo niebezpieczne podczas burz. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że sugestia radnego J. Jackowskiego odnośnie 

założenia odgromów na wiatach przystankowych jest zasadna i należałoby się tym 

problemem zająć. Następnie odnośnie utworzenia Polderu Golina stwierdził, że dużo jest 

niejasności, jednak należy na bieżąco interesować się tą sprawą. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że w kwietniu wystosował do Starosty Powiatu 

Konińskiego pismo w sprawie ustawienia przy dwóch wjazdach z drogi powiatowej tabliczek 

informujących o numerach zabudowań. Do dziś nie otrzymał wiążącej odpowiedzi pomimo, 

że parę razy osobiście monitował temat w Starostwie. Poprosił więc burmistrza, aby 

zainterweniował w tej sprawie, ponieważ chodzi o życie i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Przytoczył przykład kiedy ambulans pogotowia ratunkowego nie mógł trafić do chorego, 

ponieważ brak jest na terenie sołectwa odpowiedniego oznaczenia.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że tydzień temu odbyło się wspólne posiedzenie 

komisji rady w Golinie, na którym obecny był starosta koniński S. Bielik oraz radni 

powiatowi z okręgu Golina, Kazimierz Bisk. i Kleczew, a tematem było przedstawienie 

współpracy gminy Golina z powiatem konińskim. Stwierdził, że sprawę ustawienia tabliczek 

należy ponownie zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych, a jeżeli powiat odmówi tej realizacji 

będzie trzeba ze środków budżetu gminy wykonać tabliczki, ponieważ zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom jest najważniejsze. 
 

Radny J. Mirek poprosił o nawiezienie gruzu w dziury na drogi gruntowe Os. Wschód oraz 

wyrównanie zaniżenia ul. Wojska Polskiego w stosunku do położenia ul. Kusocińskiego, 

ponieważ każdorazowo po opadach deszczu powstaje ogromna kałuża przy posesji  

p. Katarzyńskich. Poprosił także o wyrównanie równiarką dróg gruntowych na osiedlu. 
 

Radny M. Kwaśniewski poprosił o nawiezienie gruzem zaniżenia przy parkingu przychodni  

w Golinie. 
 

Radny K. Substelny zapytał się, czy gmina Słupca podjęła decyzje odnośnie wycinki drzew 

od strony Barbarki. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie są mu znane działania władz gminy 

Słupca w powyższej sprawie. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski wniósł o uzupełnienie asfaltu w zjazdach z drogi 

powiatowej w ul. Kwiatową w Kawnicach oraz na drodze powiatowej przy posesji p. Kimsy. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych wykonywał 

odwodnienie drogi powiatowej w Kawnicach, jednak przy posesji p. Jarząbka po opadach 

deszczu powstaje nadal wielka kałuża.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w Kawnicach został założony odcinek 

wodociągu, o który mieszkańcy dopominali się od lat. Jednak pomimo wcześniejszych 

deklaracji o chęci podłączenia się do wodociągu nie wszyscy się teraz podłączyli. Po 

wykonaniu wodociągu Zakład Usług Wodnych odtworzył w infrastrukturze drogowej wjazdy 

do posesji. Następnie burmistrz pochwalił działania Zakładu Usług Wodnych, który po jego 

zgłoszeniu ze względu na trudną sytuację finansową rodziny, wykonał na własny koszt 

podłączenie posesji przy ul. Łąkowej do wodociągu.  
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Przewodniczący Rady Os. Wschód J. Pazera zgłosił wywiezienie z terenu przy ul. Kwiatowej 

i Parkowej kręgów betonowych. 
 

Radny M. Wieczorek poprosił o interwencję w firmie wykonującej gazociąg, aby uzupełniła 

słupki graniczne w miejscach ich posadowienia przed inwestycją.   
 

Sołtys Barbarki S. Paszek zapytał się kto zobowiązany jest do odebrania od sołtysów koszy 

do segregacji odpadów tzw. dzwonów, które były ustawione na terenie sołectw. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił awarię oświetlenia na ul. Nowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński obiecał, że wyjaśni zgłoszony problem odbioru od sołtysów 

koszy do segregacji odpadów. 
 

Punkt 20 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:00 obrady XIII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


