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P R O T O K Ó Ł  NR  XL/2017 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

14 września 2017 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, Główna księgowa Sylwia Sierszyńska i Radca prawny Dominik Kurowski. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 

Punkt 1 
XL 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 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych. 
  

Punkt 2 

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

o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2017 - 2020. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

burmistrza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek burmistrza został przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła porządek obrad z wprowadzoną zmianą: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2016 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Słupca a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie 

Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na 

terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina 

na lata 2017 - 2020. 

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

12. Zapytania i wolne wnioski.  

13. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

porządku obrad XL sesji po wprowadzonej zmianie. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym porządek obrad XL sesji został przyjęty. 
 

Punkt 3 
Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji. 
 

Radny J. Mirek w nawiązaniu do XXXVIII sesji wniósł o zapisanie zdania odrębnego  

w sprawie głosowania nad zmianami budżetowymi na 2017 rok tj. "głosowałem za 

przyjęciem zmian do budżetu gminy na 2017 rok w zakresie przebudowy ul. Wąskiej, 

przebudowy ul. Krokusowej, przebudowy ul. Olimpijskiej jak również pozostałych zmian, 

które zostały wprowadzone do budżetu podczas XXXVIII sesji".  
 

Radny M. Kwaśniewski wniósł o zapisanie zdania odrębnego w sprawie głosowania nad 

zmianami budżetowymi na 2017 rok tj. "głosowałem za przyjęciem zmian do budżetu gminy 

na 2017 rok w zakresie przebudowy ul. Wąskiej, przebudowy ul. Krokusowej, przebudowy 

ul. Olimpijskiej jak również pozostałych zmian, które zostały wprowadzone do budżetu 

podczas XXXVIII sesji". 
 

Radna Z. Kasprzak wniosła o zapisanie zdania odrębnego w sprawie głosowania nad 

zmianami budżetowymi na 2017 rok tj. "głosowałam za przyjęciem zmian do budżetu gminy 

na 2017 rok w zakresie przebudowy ul. Wąskiej, przebudowy ul. Krokusowej, przebudowy 

ul. Olimpijskiej jak również pozostałych zmian, które zostały wprowadzone do budżetu 

podczas XXXVIII sesji". 
 

Radna A. Kapturska wniosła o zapisanie zdania odrębnego w sprawie głosowania nad 

zmianami budżetowymi na 2017 rok tj. "głosowałam za przyjęciem zmian do budżetu gminy 

na 2017 rok w zakresie przebudowy ul. Wąskiej, przebudowy ul. Krokusowej, przebudowy 

ul. Olimpijskiej jak również pozostałych zmian, które zostały wprowadzone do budżetu 

podczas XXXVIII sesji". 
 

Radny W. Grodzki wniósł o zapisanie zdania odrębnego w sprawie głosowania nad zmianami 

budżetowymi na 2017 rok tj. "głosowałem za przyjęciem zmian do budżetu gminy na 2017 

rok w zakresie przebudowy ul. Wąskiej, przebudowy ul. Krokusowej, przebudowy  

ul. Olimpijskiej jak również pozostałych zmian, które zostały wprowadzone do budżetu 

podczas XXXVIII sesji". 
 

Radny K. Szymański wniósł o zapisanie zdania odrębnego w sprawie głosowania nad 

zmianami budżetowymi na 2017 rok tj. "głosowałem za przyjęciem zmian do budżetu gminy 

na 2017 rok w zakresie przebudowy ul. Wąskiej, przebudowy ul. Krokusowej, przebudowy 

ul. Olimpijskiej jak również pozostałych zmian, które zostały wprowadzone do budżetu 

podczas XXXVIII sesji". 
 

Radny W. Wojdyński wniósł o zapisanie zdania odrębnego w sprawie głosowania nad 

zmianami budżetowymi na 2017 rok tj. "głosowałem za przyjęciem zmian do budżetu gminy 

na 2017 rok w zakresie przebudowy ul. Wąskiej, przebudowy ul. Krokusowej, przebudowy 

ul. Olimpijskiej jak również pozostałych zmian, które zostały wprowadzone do budżetu 

podczas XXXVIII sesji". 
 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że podczas głosowania zmian budżetowych, które zostały 

wprowadzone do budżetu podczas XXXVIII sesji, wstrzymał się od głosu. 
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Radny J. Mirek przypomniał, że 9 radnych poparło zmiany budżetowe, przeciw zmianom  

w budżecie był 1 radny, natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez 

radnego K. Substelnego. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie 

zostały przyjęte. 

Punkt 4 
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy w Programie Rewitalizacji Gminy została ujęta 

adaptacja i remont budynku po restauracji "Smakosz" oraz czy gminny magazyn zarządzania 

kryzysowego wyposażony jest w plandeki do doraźnego zabezpieczenia zerwanych dachów. 
 

Radny J. Mirek zapytał się czy nastąpiły zmiany odnośnie udzielania dotacji celowych dla 

jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę i remont dróg powiatowych  

i gminnych. 
 

Radna Z. Kasprzak poprosiła o wystosowanie apelu do właściciela budynku przychodni 

zdrowia w Golinie odnośnie szybkiego zakończenia remontu budynku i poprawy warunków 

lokalowych zgodnie ze zobowiązaniami właściciela określonymi w akcie notarialnym 

stwierdzającym nabycie nieruchomości. 
 

Radna I. Kościelska zgłosiła o uzupełnienie dziur powstałych w nawierzchni asfaltowej na 

drogach gminnych w Przyjmie Cegielnia oraz na drodze gminnej przy posesjach  

p. Dylewskiego i p. Wróblewskiego oraz o naprawę przepustu drogowego przy wjeździe do 

nieruchomości p. Perlińskiego i p. Strzelczyka. Następnie zadała następujące pytania:  

- czy obecnie wynajmowane jest mieszkanie w Szkole Podstawowej w Przyjmie po  

p. Konieczce,  

- kiedy zostaną wywiezione beczki z wyrobiska pożwirowego w Przyjmie, 

- czy została powołana komisja do wyjaśnienia rozbieżności wykazanych podczas kontroli 

komisji rewizyjnej w zakresie kruszywa rozdysponowanego na drogach gminnych. Poprosiła 

o udzielenie pisemnej odpowiedzi. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy statut Szkoły Podstawowej w Golinie jest dokumentem 

tajnym, ponieważ nie jest udostępniony na stronie internetowej szkoły. Następnie oznajmił, że 

rodzice dzieci zaniepokojeni są zapisami w kodeksie zachowań uczniów, który został 

wprowadzony w szkole.  
 

Radny K. Substelny ponowił wniosek o udzielenie informacji odnośnie ubiegłorocznych 

podpaleń pól i łąk na terenie gminy oraz wyjaśnienia ilości rozdysponowanego kruszywa na 

drogach gruntowych. 
 

Radny J. Szrama zapytał się kiedy zostanie podłączone oświetlenie przy drodze powiatowej  

w Brzeźniaku. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła o szczegółową informację odnośnie 

projektu "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na 
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terenie K OSI". Następnie zapytała się na jakim etapie jest wniosek o dofinansowanie do 

realizacji uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz poprosiła o naprawę drogi  

gruntowej w Spławiu Kolonia. 
 

Radny M. Majewski poprosił o rozwiązanie problemu zaniżenia na drodze powiatowej  

w Kawnicach, które powoduje podczas opadów deszczu zalewanie terenu dwóch posesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się, czy została wytypowana gmina, której 

zostałaby udzielona pomoc w związku ze szkodami powstałymi podczas sierpniowego 

huraganu. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XL sesji, która 

trwała od godz. 12:40 do godz. 13:00. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 6 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK  

Sp. z o.o. w 2016 roku z uzasadnieniem. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że w uzasadnieniu należy poprawić rok z 2017 na 2016 rok. 
 

Ze względu na brak uwag i 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 XL/195/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie zatwierdzenia 

wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2016 roku 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca a Gminą Golina w sprawie przekazania 

przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie wraz  

z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak uwag i 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 XL/196/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Słupca a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę 

Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, 

zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Punkt 8 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny J. Szrama o godz. 13:13 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.  
 

Radny W. Wojdyński w imieniu Klubu Radnych "Niezależni" pogratulował burmistrzowi 

przystąpienia do realizacji budowy drogi powiatowej Spławie - Adamów i decyzji  

o dofinansowaniu z budżetu gminy znacznej kwoty tj. 240 073,69 zł na realizację inwestycji. 

Przypomniał, że przez ostatnie 3 kadencje poprzedni burmistrz nie chciał podjąć tematu 

budowy drogi. Następnie powiedział, że równocześnie należy wykonać gminny odcinek 

drogi, który łączy się z drogą powiatową. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że mieszkańcy od ponad 40 lat wnoszą 

o wybudowanie rozpatrywanej drogi. Poprosiła radnych o wyrażenie zgody na 

dofinansowanie ze środków budżetu gminy budowy drogi powiatowej. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag i 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 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XL/197/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Konińskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała radnym za przyjęcie uchwały. 
 

Radny J. Szrama o godz. 13:20 powrócił na obrady XL sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Radny J. Mirek złożył wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w związku  

z powrotem radnego J. Szramy  na obrady sesji.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że uchwała została przyjęta i nie widzi 

powodów na przeprowadzenie reasumpcji głosowania. 
 

Punkt 9 

Główna księgowa S. Sierszyńska omówiła zmiany w budżecie w stosunku do zmian 

przedstawionych podczas wspólnego posiedzenia komisji rady w dniu 7 września br. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił potrzebę wprowadzenia zmian w planie wydatków 

w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2017 rok.  
  
Ze względu na brak uwag i 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 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.  
 

Uchwała Nr XL/198/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok  
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została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020 wraz z uzasadnieniem. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są 

następstwem wprowadzonych zmian w budżecie gminy. 
 

Ze względu na brak uwag i 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 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.  
 

Uchwała Nr XL/199/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020  została podjęta i stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017-2023 powiedział, że  

w Programie zostały ujęte m. in. przedsięwzięcia związane z modernizacją budynku po 

restauracji "Smakosz", remontem kościoła pw. Św. Jakuba, modernizacją parku w Golinie 

wraz z przedszkolem, budową ulic na Os. Starówka, obszar sołectwa Golina Kolonia,  

w Myśliborzu kościół pw. św. Mateusza oraz budowa ścieżek pieszo - rowerowych  

w kierunku Radoliny, 

- obecnie gmina nie posiada w zasobach magazynu plandek do doraźnego zabezpieczenia 

zerwanych dachów podczas wichur. W związku z ostatnio pojawiającymi się coraz częściej 

gwałtownymi nawałnicami zasadne jest, aby gmina zaopatrzyła magazyn we wspomniane 

plandeki, 

- odnośnie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na 

przebudowę, budowę i remont dróg powiatowych i gminnych powiedział, że zmieniły się 

kryteria ubiegania się o dofinansowanie, 

- w sprawie remontu budynku ośrodka zdrowia w Golinie powiedział, że rozmawiał  

kilkakrotnie z właścicielem nieruchomości, który zobowiązał się do przeprowadzenia 

rozbudowy i modernizacji przychodni. Stwierdził, że warto byłoby, aby także ze strony 

radnych został wystosowany do właściciela nieruchomości apel dotyczący wywiązania się  

z wcześniejszych obietnic i dostosowania warunków lokalowych przychodni do optymalnych 

standardów. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że zostały wyremontowane 3 pomieszczenia, jednak warunki 

lokalowe zagrażają zdrowiu pacjentów.  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że mieszkańcy są zaniepokojeni 

stanem budynku ośrodka zdrowia w Golinie. 
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że istnieje duże zagrożenie, że NFZ nie podpisze umowy na 

przyszły rok na świadczenie usług medycznych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na najbliższe posiedzenie komisji rady 

zostanie przygotowana treść stanowiska wystosowana do właściciela budynku przychodni.   
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Radny J. Mirek oznajmił, że zgodnie ze statutem gminy rada może podjąć apel zawierający 

formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, 

podjęcia inicjatywy czy zadania. 
 

Radca prawny D. Kurowski zobowiązał się przygotować na najbliższe posiedzenie komisji 

rady treść apelu nawiązując do uzgodnień z umowy nabycia nieruchomości.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi: 

- odnośnie naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze w Przyjmie oraz naprawy przepustu 

powiedział, że zostanie wcześniej przeprowadzona wizja w terenie i uszkodzenia zostaną 

naprawione, 

- mieszkanie w Szkole Podstawowej w Przyjmie obecnie wynajmowane jest przez 

nauczycielkę tejże szkoły, 

- w sprawie wykopanych beczek na wyrobisku pożwirowym prowadzona jest obszerna 

korespondencja m.in. z Wielkopolską Dyrekcją Ochrony Środowiska, z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.  
 

Radny M. Majewski o godz. 14:10 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że gmina Golina jest w stałym kontakcie  

z gminą Krzymów, na terenie której także zostały wykopane beczki z wyrobiska 

pożwirowego w Depauli. Natomiast wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością skruszonego 

gruzu a kruszywem rozdysponowanym na drogach gminnych zostanie udzielone na piśmie. 
 

Radny M. Majewski o godz. 14:20 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Radca prawny D. Kurowski w sprawie upublicznienia statutu Szkoły Podstawowej w Golinie 

powiedział, że dokument jest jawny i w żaden sposób nie może być utajniany. Natomiast  

w szkole może zostać wprowadzony kodeks ucznia po wcześniejszych uzgodnieniach  

i akceptacji przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz musi być zgodny z ogólnie 

obowiązującymi normami obyczajowymi. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że młodzież w szkole powinna być schludnie 

ubrana i powinna stosować się do szkolnych reguł. Stwierdził, że dobro ucznia jest 

najważniejsze.  
 

Radny W. Grodzki oznajmił, że szkoła to nie jest wojsko. Młodzież gimnazjalna nie może 

znieść atmosfery obecnie panującej w szkole. 
 

Radny W. Wojdyński poprosił o wyjaśnienie powodów dla których statut Szkoły 

Podstawowej w Golinie nie jest ogólnie dostępny. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że statut powinien być dostępny. Poinformował, 

że dyrekcja szkoły wyjaśniała w kuratorium sprawę dotyczącą wprowadzenia zasad 

zachowania w kodeksie ucznia i kurator nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Następnie burmistrz 

udzielił odpowiedzi na kolejne zapytania radnych: 

- lampy drogowe w Brzeźniaku zostały założone za poprzedniego burmistrza, jednak nie 

zostały podłączone do linii energetycznej, 

- odnośnie projektu "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie K OSI" powiedział, że partnerem wiodącym projektu jest miasto 

Konin. Partnerami projektu są gminy: Kramsk, Golina, Ślesin, Krzymów, Rzgów, Stare 

Miasto i Kazimierz Biskupi. Zakres projektu obejmuje wsparcie 85 osób bezrobotnych 

powyżej 30 roku życia, będących w szczególnie trudnej sytuacji i zamieszkałych na terenie  

K OSI, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą. Wniosek o dofinansowanie został 
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złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Termin realizacji 

projektu określony został od 01.01.2018 r. do 31.05.2020 r. Projekt przewiduje m.in. wsparcie 

szkoleniowo-doradcze, przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 

dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kontrolę i monitoring prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz indywidualne doradztwo specjalistyczne, 

- termin złożenia wniosku w sprawie dofinansowania realizacji uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej był określony do 18 sierpnia br. Urząd Marszałkowski w ciągu 45 dni 

poddaje wniosek merytorycznej ocenie, a następnie ma jeszcze 60 dni na ostateczną 

akceptację wniosku do realizacji, 

- destrukt pozyskany z remontu autostrady A2 - gmina wystąpiła do GDDKiA  

z zapotrzebowaniem i nie jest jeszcze wiadomo, czy otrzymamy wnioskowaną ilość, 

- na terenie Spławia dzięki współpracy mieszkańców udało się zasypać dziury w drodze na 

odcinku długości 900 m.  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała burmistrzowi za prace wykonane na 

drogach sołectwa Spławie, ponieważ znacząco polepszył sie stan dróg. Zauważyła, że jeszcze 

naprawy wymaga droga gruntowa w Spławiu Kolonii. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie odprowadzenia wody deszczowej z drogi 

powiatowej w Kawnicach powiedział, że musi sprawdzić problem w terenie. Natomiast 

odnośnie wytypowania gminy, której zostałaby udzielona pomoc w związku ze szkodami 

powstałymi podczas sierpniowej nawałnicy, burmistrz odpowiedział, że decyzja nie została 

jeszcze podjęta. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk nawiązując do sprawy statutu szkoły podstawowej powiedział, że  

w związku z reformą oświatową szkoły do 30.11. muszą dostosować regulacje w statutach do 

nowych warunków. W związku z tym statut jest poprawiany i obecnie nie jest zamieszczony 

na stronie internetowej szkoły. Następnie poinformował, że od Wojewody Wielkopolskiego 

otrzymaliśmy wezwanie do uchwalenie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami  

i określił 2 miesięczny termin na podjęcie wskazanej uchwały. 
 

Punkt 12 

Zapytania i wolne wnioski 
Sołtys Adamowa T. Duryński podziękował 13 radnym i burmistrzowi za przyznanie 

dofinansowania do budowy drogi powiatowej Spławie - Adamów. Następnie zapytał się 

radnego J. Szramy jak głosowałby, gdyby był obecny podczas podejmowania wspomnianej 

uchwały. 
 

Radny J. Szrama odpowiedział, że głosowałby za przyjęciem tejże uchwały. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się dlaczego pracownicy ZGKiM zostawiają mniej 

worków na odpady oraz zgłosił, że autobus szkolny odjeżdża wcześniej niż jest podana 

godzina w rozkładzie jazdy i wszystkie dzieci nie są zabierane. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w Spółce ZGKiM już w sierpniu zaczęło brakować 

worków na odpady i bez porozumienia z gminą zakupili worki, a faktura za zakup została 

wystawiona na gminę. Nie jest to jednak zgodne z wywiązywaniem się z umowy na 

świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych, ponieważ zgodnie ze specyfikacją, 

worków powinno wystarczyć do końca roku. Jeśli gmina w tej sytuacji dofinansowałaby 

spółkę nastąpiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że Spółka ZGKiM w Golinie powinna 

wywiązywać się z warunków umowy, a nie żądać dodatkowych pieniędzy na 

funkcjonowanie. 
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Radny W. Wojdyński powiedział, że skoro wzrosła liczba segregujących odpady to 

jednoznacznie wzrasta ilość wydawanych worków na odpady. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że znacznie wzrosła liczba deklaracji odnośnie 

segregowania śmieci. Spółka ZGKiM powinna odbierać wszystkie odpady wystawione 

zgodnie z harmonogramem.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że Spółka ZGKiM najprawdopodobniej nie przewidziała 

wzrostu osób segregujących odpady i nie doszacowała ilości worków na bieżący rok.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że należałoby zmienić kryteria dostarczania worków do 

segregacji odpadów. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że należy uszczelnić system gospodarki odpadami 

i przeprowadzać kontrole odstawianych odpadów. Należy także sprawdzić, czy 

przedsiębiorcy mają podpisane umowy na odbiór odpadów.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk przypomniał, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości będzie trzeba zmienić regulamin. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że skoro właściciel posesji musi zaopatrzyć się w pojemniki 

na śmieci, to również każdy powinien we własnym zakresie zapewnić sobie worki do 

segregowania odpadów.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie dowozów dzieci do szkół powiedział, że za 

organizację dowozów odpowiedzialne jest Centrum Usług Wspólnych w Golinie i zapewnił, 

że z przewoźnikiem zostanie przeprowadzona wyjaśniająca rozmowa. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski zgłosił o wyczyszczenie rowu przy drodze krajowej K-92 na 

odcinku do przepustu Strugi Kawnickiej oraz dokładne wykoszenie poboczy przy drodze 

gminnej w Kawnicach. 
 

Radny J. Mirek poprosił o zamontowanie znaku z ograniczeniem prędkości przy  

ul. Olimpijskiej oraz o zwrócenie się do GDDKiA o założenie znaku informującego  

o częstych wypadkach przy drodze K-92 na odcinku przy stacji paliw w Golinie. 
 

Przewodniczący Os. Starówka K. Walczyński powiedział, że nie jest przestrzegany zakaz 

skrętu z ul. Cmentarnej na parking przy cmentarzu. 
 

Radny M. Kwaśniewski wniósł o naprawę znaku "przejście dla pieszych" na drodze 

powiatowej skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Poniatowskiego. Następnie zgłosił o naprawę 

nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Leśną i wycięcia chwastów na 

ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej. 
 

Radny L. Kwiatkowski zadał następujące pytania: 

- czy jest opracowywany projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla dzieci  

i młodzieży za szczególne wyniki w nauce, 

- czy zostanie wyremontowana wiata przystankowa na ul. Kolejowej, 

- czy uchwała w sprawie zmiany nazw ulic w Golinie podjęta w związku ustawą  

o dekomunizacji została pozytywnie oceniona przez nadzór wojewody wielkopolskiego,  

- ponowił wniosek o zamontowanie znaku z ograniczeniem prędkości przy ul. Poprzecznej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że prawdopodobnie wiata przystankowa z ul. 

Poniatowskiego (przed sklepami) zostanie przeniesiona na ul. Kolejową, natomiast na ul. 

Poniatowskiego planowane jest zorganizowanie tzw. punktu przesiadkowego w ramach 
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środków pozyskanych z K OSI. Odnośnie uchwały zmieniającej nazwy ulic powiedział, że 

nadzór kontrolny wojewody nie wniósł zastrzeżeń i będzie można realizować tabliczki  

z nazwami ulic na osiedlach Wschód i Zachód. Następnie w sprawie znaku z ograniczeniem 

prędkości stwierdził, że należy zastanowić się nad ustaleniem wartości ograniczenia 

prędkości. Natomiast w sprawie ustalenia stypendiów powiedział, że trzeba najpierw 

zapewnić w budżecie gminy optymalne środki przeznaczone na stypendia.  
 

Radny L. Kwiatkowski przypomniał, że na sesji 13 lipca zobowiązał się, że na wrześniowej 

sesji przekaże pewne informacje dotyczące niektórych radnych. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że zgodnie z §37 statutu gminy wnioski i zapytania kierowane są do 

burmistrza, a §38 wskazuje, że zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów 

gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. W związku z tym 

informacje, które chce przekazać radny L. Kwiatkowski należy uznać za bezpodstawne.  
 

Radny J. Szrama o godz. 15:35 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny L. Kwiatkowski stwierdził, że wobec tego zebrane informacje przekaże do prasy. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że osobiste animozje radnych nie powinny mieć miejsca na 

obradach sesji. 
 

Radny L. Kwiatkowski odpowiedział, że przypadkowo rozmawiał z byłymi 

współpracownikami radnego J. Mirka i dowiedział się, że radny nie wypowiedział umowy  

o pracę, tylko został zwolniony z pracy, a więc wcześniej skłamał. Następnie powiedział, że 

wniosek radnego J. Mirka wprowadzający do budżetu 100 tys. zł na projekt ścieżki pieszo-

rowerowej na odcinku Golina - Sługocinek był typowym "kolesiostwem". 
 

Radny J. Mirek zaprzeczył i oznajmił, że na dowód może okazać świadectwo pracy  

i potwierdzić rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w obecności byłych 

pracodawców. Potem poinformował, że środki na projekt ścieżki zostały zgłoszone po 

zapewnieniu z Zarządu Dróg Wojewódzkich o realizacji budowy ścieżki pod warunkiem 

opracowania dokumentacji przez gminę. Takie zapewnienie uzyskali radni: K. Szymański,  

I. Kościelska i W. Wojdyński podczas wizyty w Wielkopolskim Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zamknęła dyskusję wywołaną przez radnego  

L. Kwiatkowskiego.   
 

Przewodniczący Os. Wschód J. Pazera wniósł o poprawienie studzienek kanalizacyjnych  

w drodze powiatowej ul. Kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do "Sklepu 

Polskiego".   
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy Spółka ZGKiM posiada cennik usług i dlaczego 

wystawia faktury za usługi, które powinna wykonywać w ramach umowy z gminą. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że usługi świadczone przez Spółkę ZGKiM  

w Golinie powinny być realizowane zgodnie z umową. 
 

Mieszkaniec Przyjmy Andrzej Ziarniak powiedział, że mieszkańcy Przyjmy powinni zostać 

poinformowani jakie substancje znajdują się w wykopanych beczkach oraz należy mieć na 

uwadze, że jeszcze na wyrobisku jest tysiące beczek, które nie zostały wykopane. Ludzie 

zastanawiają się co im zagraża, skoro na terenie wyrobiska została postawiona tabliczka 

"Teren skażony". Powiedział, że obecny burmistrz w odróżnieniu od poprzedniego burmistrza 

stara się i próbuje rozwiązać problem. Przypomniał, że już w 2007 r. zgłaszał problem 
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składowania podejrzanych odpadów i już wtedy należało przeciwdziałać temu procederowi,  

a obecnie nie byłoby problemu. Stwierdził, że urzędnicy poszczególnych instytucji 

odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń i decyzji na przeprowadzanie rekultywacji 

wyrobiska są tajemniczo powiązani z całym tym śmieciowym procederem. Wyjaśnieniem 

sprawy powinny zająć się organy ścigania tj. Policja, Prokuratura, CBA. Należy zastanowić 

się jakie narzędzia prawne posiada gmina, aby w obecnej sytuacji rozwiązać problem. Poddał, 

że może trzeba byłoby zorganizować protest mieszkańców włącznie z zablokowaniem dróg.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że pisma z gminy wysyłane są do wszystkich 

odpowiedzialnych urzędów i instytucji. Odpowiedzi jakie są przysyłane jednoznacznie 

wskazują, że żadne z nich nie zamierzają rozwiązać tego problemu. Obecnie do sprawy 

dołączyła się także gmina Krzymów, która boryka się z takim samym problemem.  
 

A. Ziarniak powiedział, że zastanawia się, jakie ustalenia w trakcie zgłaszanych interwencji 

poczyniła Policja. Stwierdził, że przestępczość w sferze gospodarki odpadami jest tak 

rozwinięta, że nawet służby porządkowe boją się wyjaśniać występujący proceder. Uważa, że 

należy ponowić zgłoszenie do Prokuratury oraz powiadomić służby CBA i CBŚ, a także 

Ministra Spraw Wewnętrznych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nawet odpowiedź Marszałka Sejmu na 

interpelację poselską Tomasza Piotra Nowaka w sprawie wykopanych beczek nie wniosła nic 

nowego do rozwiązania sprawy. 
 

Radna I. Kościelska stwierdziła, że organy wyższego rzędu są władne do wydawania decyzji  

i pozwoleń, natomiast organy samorządowe będą musiały posprzątać efekty ich decyzji. 
 

A. Ziarniak oznajmił, że kierowca przewożąc załadunek musi mieć kartę z odpadami i można 

przecież sprawdzić, czy karta jest zgodna z ładunkiem. Tego typu kontrole mogłyby sprawić, 

że znajdą się winni. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo z sołectwa Myślibórz i sołectwa 

Chrusty w sprawie utwardzenia drogi do cmentarza w Myśliborzu, które stanowią 

odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do protokołu oraz pismo z Niepublicznego Przedszkola 

"Tęczowa Dolina" w Golinie w sprawie przyznania dotacji stanowiące załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Punkt 13 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:10 obrady XL sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
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