P R O T O K Ó Ł NR XLII/2017
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
26 października 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, Zastępca Skarbnika Goliny Janina Adamczewska i Radca prawny Dominik
Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XLII 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 (nieobecny radny Janusz Szrama), w związku z czym podjęte
uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej
½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła porządek XLII sesji:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radolinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk
i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie
z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy
Golina na lata 2017 - 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golina na lata 2017-2020.
16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny J. Szrama o godz. 12:15 przyszedł na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15.
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Do przedstawionego porządku obrad nie zostały wniesione zmiany.
Punkt 3
Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez
radnego K. Substelnego.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym protokoły z XL i XLI 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 J. Mirek zapytał się, czy Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe planuje modernizację
oświetlenia na terenie naszej gminy.
Radny L. Kwiatkowski zapytał się, czy radny który przebywa na zwolnieniu lekarskim może
brać udział w sesji i pracach rady.
Radny W. Wojdyński przekazał przewodniczącemu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu,
Zdrowia i Pomocy Społecznej W. Grodzkiemu anonimowe pismo, które otrzymał na domowy
adres, w którym zostały opisane zarzuty w stosunku do 2 osób z jednej z placówek
oświatowych na terenie gminy. Oznajmił, że opisane działania należy wyjaśnić także od
strony odpowiedzialności cywilno- prawnej. Następnie poruszył temat pomnika wdzięczności
żołnierzom radzieckim, który stoi na Placu Kazimierza Wielkiego. W związku, że działka jest
własnością Skarbu Państwa, zawnioskował do burmistrza o wystosowanie pisma do Starostwa
Powiatowego w sprawie zlikwidowania pomnika.
Radny W. Grodzki poinformował, że otrzymał także na adres domowy anonimowe pismo
o podobnej treści, co przekazane przez radnego W. Wojdyńskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy wykonywana przebudowa ulic
w Golinie odbywa się zgodnie z terminami określonymi w podpisanych umowach oraz czy są
jeszcze w tym roku planowane inwestycje drogowe. Następnie zapytała się, czy z okazji
Święta Niepodległości zaplanowane zostały gminne uroczystości.
Radny J. Szrama zapytał się o dowozy dzieci z terenu Brzeźniaka do Szkoły Podstawowej
w Golinie.
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że słabo medialnie zostało
nagłośnione spotkanie uczniów z Goliny z Parą Prezydencką w Warszawie w związku
z finałem konkursu wojewódzkiego „Niepokorna, niezłomna, wyklęta - Inka oczami
dzisiejszych uczniów”.
Radny M. Majewski poprosił o posprzątanie terenu przy wiacie przystankowej w Kawnicach
oraz zamontowanie kosza na śmieci. Następnie wniósł o zakazanie naklejania reklam
i plakatów na ścianach wiat przystankowych.
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Radna I. Kościelska ponownie zgłosiła o uzupełnienie dziur powstałych w nawierzchni
asfaltowej na drogach gminnych szczególnie w Przyjmie Cegielnia i przy posesjach
p. Dylewskiego i p. Wróblewskiego oraz o naprawę przepustu drogowego przy wjeździe do
nieruchomości p. Perlińskiego i p. Strzelczyka.
Punkt 6
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zauważyła, że w projektach uchwał w sprawie
stwierdzenia przekształceń dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych
w ośmioletnie szkoły podstawowe zostały wniesione zmiany w stosunku do projektów uchwał
omawianych podczas posiedzeń komisji.
Kierownik CUW A. Górzna poinformowała, że obecnie przedstawione projekty uchwał
opracowane zostały w oparciu o wzór podany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Treść
została uzupełniona o miejscowości wchodzące w skład obwodów szkół oraz o zapis
mówiący, że uchwała stanowi akt założycielski szkoły.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała opinię prawną dotyczącą możliwości nadania
Szkole Podstawowej w Golinie nazwy "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi im.
Juliusza Słowackiego w Golinie", która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny W. Wojdyński w imieniu Klubu Radnych "Niezależni" wniósł o przerwę w obradach.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę, która trwała
od godz. 12:40 do godz. 13:00.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XLII sesji.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o wprowadzenie zmiany do porządku obrad sesji tj.
w pkt. 10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się od głosu 4 radnych.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad po
wprowadzonej zmianie:
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radolinie.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk
i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie
z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy
Golina na lata 2017 - 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golina na lata 2017-2020.
17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny M. Majewski złożył pismo mieszkańców gminy Golina w sprawie zmiany nazwy
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, które stanowi załącznik nr
6 do protokołu.
Radny J. Mirek poinformował, że kontaktował się telefonicznie z Departamentem
Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dowiedział
się, że w uchwale można byłoby dla klas gimnazjalnych określić obwód szkoły, jednak do
31 sierpnia 2019 r. trzeba byłoby podjąć uchwałę stwierdzającą utworzenie ośmioletniej
szkoły podstawowej. Następnie przypomniał, że w §4 uchwały nr XXXIII/166/2017
z 30.03.br. został określony plan sieci prowadzonych przez gminę Golina klas
dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej na okres od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Należy więc pamiętać, że przekształcenie
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie nie powoduje
wygaszenia oddziałów gimnazjalnych w tejże szkole. Oddziały gimnazjalne funkcjonują
nadal, a zgodnie z przytoczoną uchwałą, obwód klas dotychczasowego Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Golinie prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie obejmuje: Adamów, Barbarka, Bobrowo, Brzeźniak, Chrusty,
Głodowo, Golina, Golina-Kolonia, Kawnice, Kolno, Kraśnica, Lubiecz, Myśliborskie
Holendry, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Rosocha, Rosocha-Kolonia, Sługocinek, Spławie,
Węglew, Węglewskie Holendry.
Radca prawny D. Kurowski oznajmił, że modyfikowanie treści omawianego projektu
uchwały, którą opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej może spowodować jej
unieważnienie przez organ nadzoru wojewody.
Radny J. Mirek stwierdził, że należy pamiętać, że oddziały gimnazjalne nadal istnieją
i funkcjonują do 31 sierpnia 2019 r.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że zgodnie z przepisami o oświacie nazwy szkoły nie
rozszerza się o oddziały gimnazjalne.
Radny W. Grodzki powiedział, że wywiązana dyskusja wokół organizacji szkoły
podstawowej w Golinie wynika z zastrzeżeń w stosunku do zarządzania placówką przez
dyrekcję. Oznajmił, że dyrektor szkoły podstawowej w Golinie powinna zastanowić się nad
swoim postępowaniem, ponieważ szkoła jest publiczna a nie prywatna. Natomiast burmistrz
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jako organ prowadzący placówki oświatowe powinien jak najszybciej wyjaśnić zgłaszane
uwagi i zastrzeżenia. Zasugerował, aby niektóre osoby skorzystały z porad psychologa w celu
poprawy samopoczucia i lepszego zarządzania.
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Golinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie wraz
z uzasadnieniem.
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 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Radny J. Mirek zarzucił radnemu M. Majewskiemu, że nagrywał jego osobę podczas
przeprowadzonego głosowania. W związku z tym poprosił o reasumpcję głosowania w formie
imiennej. Zapytał się, czy podczas głosowania można filmować radnego bez jego zgody.
Radny J. Mirek wniósł o zaprotokołowanie, że został sfilmowany bez jego zgody oraz, że
głosował za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Stwierdził, że nie wstydzi się swoich
decyzji w głosowaniach i uważa, że każde głosowanie powinno być imienne.
Uchwała Nr XLII/203/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Golinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 7
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach.
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy postanowienia uchwały nie będą
kolidować z późniejszymi rozstrzygnięciami przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany
nazwy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
Radny W. Wojdyński odpowiedział, że uchwały nie będą ze sobą sprzeczne.
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 XLII/204/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Punkt 8
I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii SkłodowskiejCurie w Przyjmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Przyjmie.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLII/205/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii SkłodowskiejCurie w Przyjmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Przyjmie została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt 9
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Radolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radolinie.
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 XLII/206/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Radolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radolinie została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt 10
Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że podana w projekcie uchwały podstawa prawna
o oświacie jest nieaktualna. Następnie wyjaśnił, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe nazwę
szkoły nadaje się w akcie założycielskim szkoły, natomiast każda kolejna zmiana jest
podejmowana przez Radę Pedagogiczną Szkoły, czy Radę Rodziców. Rada Gminy nie jest
organem uprawnionym do dokonywania zmian w zakresie nazwy szkoły. Zauważył, że muszą
także wcześniej zostać przeprowadzone konsultacje w sprawie zmiany nazwy szkoły.
Kolejnie zaznaczył, że jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez radę gminy organ nadzoru
wojewody ją unieważni.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w sprawie zmiany nazwy szkoły musi być również
wydana opinia przez Kuratorium Oświaty.
Radny M. Wieczorek powiedział, że budynek szkoły podstawowej znajduje się na terenie
Węglewa i obecnie po nadaniu nazw ulic w Węglewie adres szkoły znajduje się we
Węglewie, więc zasadnym jest aby w nazwie szkoły dokonać zmiany miejscowości z Kawnic
na Węglew.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że argument radnego M. Wieczorka jest zasadny,
jednak należy postępować zgodnie z przepisami i procedurami.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że przepisy nie wskazują, iż nazwa instytucji musi być
ściśle związane z miejscowością, w której się znajduje.
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Radny W. Wojdyński podziękował za wyjaśnienia procedury prawnej i wniósł
o przygotowanie właściwych dokumentów do dalszego procedowania.
Radca prawny D. Kurowski powtórzył, że rada gminy nie jest organem kompetentnym do
zmiany nazwy szkoły.
Radny W. Wojdyński w związku z powyższymi wyjaśnieniami zawnioskował o wycofanie
z porządku obrad punktu w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z wynikiem głosowania do punktu 10 porządku obrad powrócił punkt dotyczący
podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk
i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie.
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 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 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XLII/207/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania cennika na
2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne
łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Punkt 11
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Golina na lata 2017-2023 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 XLII/208/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji gminy Golina na lata 2017-2023 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Punkt 12
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Goliny wraz z uzasadnieniem.
Radca prawny D. Kurowski poinformował, że w związku ze złożoną apelacją 17 listopada br.
odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Koninie rozprawa.
Radny W. Wojdyński zapytał się przez kogo została wniesiona apelacja.
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Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że apelacja została złożona przez gminę Golina.
Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że przede wszystkim nie zgadza się z ustaloną
stawką miesięcznego czynszu, który uważa za znacznie zawyżony.
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 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLII/209/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Goliny została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Punkt 13
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 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 12 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Uchwała Nr XLII/210/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godz.
14:05 do godz. 14:35.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XLII sesji.
Punkt 14
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany w budżecie na 2017 rok
w stosunku do zmian przedstawionych podczas wspólnego posiedzenia komisji rady w dniu
12 października br.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w związku z odpowiedzią udzieloną przez
Urząd Marszałkowski w Poznaniu dotyczącą budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
na odcinku Golina - Sługocinek nie jest możliwe rozpoczęcie tej inwestycji w tym roku.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w 2018 r. gmina zdąży opracować dokumentację
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Golina - Sługocinek.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że uważa tę inwestycję za priorytetową, więc
kiedy tylko pojawi się szansa na budowę chodnika w natychmiastowym trybie zostanie
zlecone opracowanie dokumentacji technicznej.
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLII/211/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Punkt 15
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020 wraz z uzasadnieniem.
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska powiedziała, 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 15 radnych.
Uchwała Nr XLII/212/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radna I. Kościelska o godz. 15:05 opuściła obrady XLII sesji. Stan obecnych radnych wynosi
14.
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy poinformował, że Spółka
Oświetlenie Uliczne i Drogowe miała do 30 września br. przedstawić projekt modernizacji
oświetlenia ulicznego m.in. ul. Nałkowskiej. Nastąpiło jednak opóźnienie związane
z przetargiem. Spółka zobowiązała się również przedstawić dane dotyczące ilości i kosztów
wymienionych lamp drogowych na terenie gminy. Otrzymaliśmy zapewnienie, że
modernizacja oświetlenia będzie kontynuowana, jednak nie zostały podane konkretne plany.
Radca prawny D. Kurowski odnośnie zapytania, czy radny przebywający na zwolnieniu
lekarskim może brać udział w sesji i pracach rady odpowiedział, że z orzeczenia Sądu
Najwyższego wynika, iż radny jeżeli na zwolnieniu lekarskim ma wpis "może chodzić" biorąc
udział w pracach rady gminy i pobierając dietę nie traci prawa do zasiłku chorobowego pod
warunkiem, że wykonywane przez niego czynności nie będą utrudniać procesu leczenia
i rekonwalescencji. Natomiast z treści art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, że ubezpieczony traci
prawo do zasiłku w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w czasie okresu orzeczonej
niezdolności do pracy oraz wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny
z celem tego zwolnienia. Jednak udziału radnego w pracach rady nie można zaliczyć do pracy
zarobkowej, ponieważ nie występuje tu ani stosunek pracy w rozumieniu kodeksu pracy, ani
świadczenie pracy w formie usługi w rozumieniu kodeksu cywilnego. W związku
z powyższym, jeżeli radny nie ma innych przeciwwskazań lekarskich, ma prawo uczestniczyć
w obradach rady.
Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie anonimu stwierdził, że opisaną sprawę należy
wyjaśnić.
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Radny W. Wojdyński powiedział, że należy sprawdzić, czy rozpatrywanie treści anonimu nie
spowoduje odpowiedzialności cywilno-prawnej w stosunku do członków komisji oświatowej
rady.
Radca prawny D. Kurowski oznajmił, że pisma anonimowe nie powinny być rozpatrywane.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że radni nie posiadają żadnych instrumentów prawnych
do rozpatrywania spraw opisanych w anonimie. Oznajmił, że tylko burmistrz posiada w tym
zakresie kompetencje.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że uważa, iż anonimów nie powinno sie odczytywać.
Przypomniała, że w poprzedniej kadencji rady ówczesna Przewodnicząca Rady A. Kapturska
nie odczytywała anonimów, jednak wcześniej kiedy Przewodniczącym Rady był
L. Kwiatkowski anonimy były odczytywane na forum rady, a jeden z nich został przesłany
przez ówczesnego zastępcę burmistrza do kuratorium oświaty.
Radny L. Kwiatkowski stwierdził, że w tej sprawie radna Z. Kasprzak nie powinna zabierać
głosu, ponieważ jest stronnicza.
Radny J. Mirek powiedział, że komisja oświaty może wystosować do burmistrza apel lub
stanowisko celem wyjaśnienia opisanego problemu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że problem należy jak najszybciej wyjaśnić.
Następnie powrócił do udzielenia kolejnych odpowiedzi:
- odnośnie terminu zakończenia budowy ulic: Bohaterów II Wojny Światowej i Gen.
Sikorskiego powiedział, że prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem i wykonawcy
twierdzą, że do 30 listopada br. inwestycje zostaną zakończone, natomiast budowa ul.
Łąkowej powinna zostać zakończona do 15 listopada br.
- odnośnie obchodów Święta 11 Listopada poinformował, że jak co roku obędzie się msza,
a następnie złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej na Pl. K. Wielkiego,
- w sprawie publikowania w mediach informacji z gminnych wydarzeń powiedział, że może
jest na niedostatecznym poziomie, jednak wynika to z ograniczonych wydatków na promocję.
Wszystkie znaczące wydarzenia zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej gminy
Golina,
- dowozy dzieci do szkół realizowane są zgodnie z ustalonymi uchwałą rady obwodami
szkolnymi i tak właściwym obwodem dla Brzeźniaka jest szkoła podstawowa w Przyjmie.
Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły poza obwodem to rodzice powinni dowozić dziecko we
własnym zakresie,
- założenie na przystanku autobusowym w Kawnicach kosza na śmieci zostanie zlecone
Spółce ZGKiM w Golinie,
- naprawa nawierzchni asfaltowej na drogach w Przyjmie została wykonana na odcinku
gminnym do szkoły, natomiast pozostałe naprawy drogowe jak również naprawa przepustu
drogowego zostaną na pewno zrealizowane.
Punkt 17
Zapytania i wolne wnioski
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła o załatanie 2 dziur na drodze w kierunku
Maksymowa oraz założenie większego kosza na śmieci na przystanku autobusowym
w Spławiu.
Radny J. Mirek zapytał się na jakim etapie jest przeprowadzenie remontu budynku na terenie
stadionu w Golinie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że remont budynku jest na ukończeniu. Do
naprawy pozostał jeszcze dach oraz zabezpieczenia elektryczne.
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Radny W. Wojdyński zaapelował do radnych, aby brali odpowiedzialność za podejmowane
decyzje podczas głosowań nad uchwałami. Oznajmił, że za wynik głosowań odpowiadają
wszyscy radni i nie można odcinać się od skutków rozstrzygnięć. Poprosił, aby radni
zakończyli osobiste animozje i stwierdził, że każdy radny ma prawo do wyrażania własnego
zdania i nie może być przez to napiętnowany przez innych radnych.
Radny K. Szymański zapytał się, czy nadal będą mieszkańcom zostawiane pojedyncze worki
do segregowania odpadów plastikowych.
Prezes ZGKiM w Golinie A. Łeska odpowiedział, że worki są limitowane ze względu na
ograniczenie kosztów zakupu worków. Przyznał, że na początku roku nastąpiło
niedoszacowanie kosztów, ponieważ w kosztorysie została uwzględniona o 30% mniejsza
liczba segregujących odpady. W związku z tym od września do końca roku brakować będzie
40 tys. worków. Największe braki są w workach do segregowania plastiku i bioodpadów.
Radna Z. Kasprzak o godz. 15:55 opuściła obrady XLII sesji. Stan obecnych radnych wynosi
13.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że w związku z tym, że nastąpiło błędne zaplanowanie
kosztów na cały rok, Spółka ZGKiM musi ponieść obecnie dodatkowe wydatki na zakup
worków. Gmina nie może dofinansować Spółki w tym zakresie, ponieważ naruszona
zostałaby dyscyplina finansowa.
Prezes ZGKiM w Golinie A. Łeska powiedział, że bardzo kosztowana jest utylizacja
bioodpadów.
Radny K. Szymański stwierdził, że na bioodpady powinny być pojemniki zamiast worków.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości będzie trzeba zmienić gminny regulamin. Jeżeli gmina nie osiągnie wymaganego
poziomu recyklingu to będzie zobowiązana płacić kary.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że podczas odbioru odpadów, jeżeli zostanie
stwierdzone naruszenie w zakresie odstawianych śmieci, pracownicy muszą zrobić zdjęcie,
które stanowić będzie dowód w sprawie.
Radny M. Majewski wniósł o założenie 5 lamp w Kawnicach Kolonii przy drodze w kierunku
wiatraka.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że należy sprawdzić, czy jest tam
poprowadzona linka energetyczna.
Sołtys Adamowa T. Duryński poprosił o rozwiązanie problemu dotyczącego wcześniejszych
odjazdów autobusu dowożącego dzieci z Adamowa do szkoły w Golinie oraz o wyjaśnienie
zastrzeżeń do pracy opiekunki. Następnie poprosił o utwardzenie skruszonym gruzem 50 m
odcinka drogi przy posesji p. Michalaka.
Sołtys Kawnic J. Modelski poprosił o wyczyszczenie rowu przy drodze k-92.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że problem został zgłoszony do Rejonu Zarządu
Dróg Krajowych i otrzymaliśmy zapewnienie, że rów zostanie oczyszczony.
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała za naprawę oświetlenia przy drodze
do Maksymowa.
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wypełniając obowiązek wynikający z art. 24f ust. 12
ustawy o samorządzie gminnym odczytała informację dotyczącą złożonych oświadczeń
majątkowych za 2016 rok przekazaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie,
stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu oraz przez Wojewodę Wielkopolskiego stanowiącą
załącznik nr 18 do protokołu.
Punkt 18
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:25 obrady XLII sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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