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P R O T O K Ó Ł   NR  XIX/2020 

XIX sesji Rady Miejskiej w Golinie 

20 lutego 2020 r. 

 

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 

Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XIX sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:05 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 15 radnych, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą 

prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał klauzulę RODO i poinformował, że zgodnie  

z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji są nagrywane i transmitowane 

na żywo.  

Punkt 2 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński złożył wniosek o wycofanie z proponowanego porządku 

obrad pkt. 10 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

organu wykonawczego (projekt nr 110). Następnie zarządził głosowanie nad złożonym 

wnioskiem. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym przewodniczący odczytał porządek obrad XIX sesji po 

wprowadzonej zmianie. 
 

1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 108).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie  

z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Golina  (projekt nr 107).    

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych (projekt nr 106). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego  

(projekt nr 109).   

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

11. Zapytania i wolne wnioski.  

12. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku 

obrad. 
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że obrady XIX sesji będą przebiegały 

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu XVIII sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

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

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Radny P. Grochociński zapytał się o szczegóły realizacji i funkcjonowania Gminnego Klubu 

Malucha pn. Kącik Skrzata, na którego utworzenie gmina otrzymała promesę w wysokości 

533 600 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.     
 

Przewodniczący Zarządu Os. Zachód W. Staśkiewicz zapytał się, czy został ustalony termin 

naprawy urządzeń na siłowni zewnętrznej znajdującej się przy ul. Bohaterów II Wojny 

Światowej. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się jakie tematy były omawiane podczas 

Forum Rolniczego zorganizowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Następnie poprosiła 

o przedstawienie stanu realizacji inwestycji uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej 

na terenie gminy. 
 

Radny T. Duryński zapytał się, czy Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję dotyczącą 

unieszkodliwiania bobrów, co pozwoliłoby ochronić tereny przed ich szkodliwą działalnością. 

Powiedział, że stado bobrów niszczy rów odwadniający w Adamowie przy stacji kolejowej. 

Następnie zapytał się, czy jest możliwe zawarcie porozumienia z gminą Kazimierz Biskupi  

w zakresie doprowadzenia sieci kanalizacyjnej w Brzeźniaku od strony Kozarzewa  

i podłączenia do oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim. Kolejnie zapytał się, czy 

planowana jest rozbudowa kanalizacji na terenie pozostałych miejscowości w gminie.        
 

Przewodniczący Zarządu Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, czy wycinka drzew  

w parku odbywa się pod nadzorem specjalistów. Stwierdził, że zostało wyciętych bardzo dużo 

drzew. Następnie zgłosił, że na drzewach przy ul. Wolności wiszą nieaktualne już ogłoszenia 

oraz że jest zaśmiecony plac po dawnym skupie zboża przy ul. Poniatowskiego. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że podczas XXI Regionalnych 

Zawodów Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów w Tenisie Stołowym, 

który odbył się we Witkowie, Gmina Golina zajęła II miejsce. 
 

Radny M. Kwaśniewski w imieniu mieszkańców ul. Ogrodowej podziękował burmistrzowi za 

uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Następnie podziękował kierownictwu marketu Biedronka 

za wyznaczenie przed sklepem drugiego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 
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Punkt 6 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2020. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XIX/100/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina.     
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, A. Kapturska, Z. Kasprzak M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XIX/102/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
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Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działania organu wykonawczego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w zawiązku z tym, że przedmiotowa skarga dotyczy działki 

położonej na terenie polderu zalewowego odczytał zawiadomienie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań dla 

przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Warty - 

budowa Polderu Golina w powiecie konińskim". 
 

Radny J. Mirek o godz. 12:42 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.   
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem z przyjętą zmianą. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                     

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski,  K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XIX/103/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania organu wykonawczego została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach XIX sesji, która trwała od 

godz. 12:45 do godz. 13:00.  
 

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Radny J. Mirek wrócił po przerwie na obrady XIX sesji, natomiast radna I. Kościelska 

zwolniła się z dalszych obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14.  
 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na zadane pytania powiedział: 

-  odnośnie utworzenia Klubu Malucha poinformował, że otrzymana promesa dla Gminy 

Golina od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowi gwarancję środków 

finansowych w wysokości 533 600 zł na utworzenie Gminnego Klubu Malucha pn. Kącik 

Skrzata w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 MALUCH+ .  Całkowita wartość projektu wynosi 667 000 zł. Gmina Golina ubiega się 

również o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. W ramach projektu 

wsparciem będzie objęte wyposażenie placówki i 21 miesięcy jej funkcjonowania oraz 

utworzenie 19 miejsc dla dzieci w wieku 1-3 lat. Wartość projektu wynosi 996 707,60 zł, 

natomiast kwota dofinansowania 936 857,60 zł. Klub Malucha będzie mieścił się w budynku 

Szkoły Podstawowej w Golinie od strony ul. Kopernika. Okres realizacji projektu obejmuje 

czas od 01 maja 2020 r. do 30 września 2022 r. Powiedział, że będziemy starać się, aby Klub 

jak najszybciej rozpoczął działalność, 

- w sprawie naprawy urządzeń na siłowni zewnętrznej powiedział, że do wykonawcy 

parokrotnie zostały wysyłane zgłoszenia w zakresie napraw w ramach okresu gwarancji, na 

które nie mamy żadnej odpowiedzi. Ze względu na brak reakcji ze strony wykonawcy 
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naprawa nastąpi na koszt gminy, jednak nie wykluczamy ubiegania się od wykonawcy zwrotu 

kosztów naprawy. Burmistrz poprosił, aby mieszkańcy dbali o wspólne gminne dobro, 

- Forum Rolnicze zostało zorganizowane dla powiatów konińskiego i słupeckiego, kierowane 

do rolników, producentów i przedstawicieli instytucji działających w obszarze rolnictwa. 

Wzięli w nim udział przedsiębiorcy, przedstawiciele firm i stowarzyszeń rolniczych, 

przedstawiciele samorządów, rolnicy. Omawiane tematy i problemy szczegółowo zostały 

opisane na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 

- w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poinformował, że 

Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do  

31 grudnia 2020 r. Budową sieci kanalizacyjnej zajmuje się firma Kan Wod z Kraśnicy. We 

Węglewie prace zaawansowane są na poziomie 82,33%, w Kraśnicy 57,62%, w Kawnicach 

ok. 50%, w Adamowie oraz w Golinie ul. Jagodowa rozpoczęły się prace. Natomiast na 

przejścia sieci pod torami musi zostać rozpisany osobny przetarg. Na terenie Kraśnicy przy 

drodze k92 nie mamy wyrażonych zgód od kilku właścicieli na przejścia przez nieruchomości 

i dlatego musieliśmy dokonać zmian w umiejscowieniu sieci kanalizacyjnej. Natomiast 

rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Golinie zajmuje się firma Hydro-Marko  

z Jarocina. Jeżeli zostaną ogłoszone konkursy na budowę sieci kanalizacyjnej z możliwością 

pozyskania funduszy z zewnątrz, to na pewno będziemy składać wnioski. Przede wszystkim 

zostaną uwzględnione części zabudowy zwartej w Rososze, Myśliborzu, Radolinie  

i Bobrowie. Natomiast w przypadku części zwartej w Brzeźniaku należy najpierw sprawdzić, 

czy istnieją techniczne możliwości budowy kanalizacji od strony Kozarzewa,  

- na temat unieszkodliwiania bobrów nie wie, czy zostały podjęte jakieś decyzje, 

- renowacja parku w Golinie odbywa się pod nadzorem konserwatora zabytków zgodnie  

z projektem inwestorskim. Wycinka drzew musiała zostać także zatwierdzona przez 

konserwatora zabytków. Zostały usunięte chore drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu,  

a zostaną wykonane nowe nasadzenia. 
 

Radny M. Kwaśniewski oznajmił, że teren parku nie został oznaczony informacją o placu 

budowy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie chce zamykać terenu parku, chociażby ze 

względu na znajdujące się na terenie parku przedszkole. Na czas trwających prac w parku 

należy zachować szczególną ostrożność. Następnie w sprawie nieaktualnych ogłoszeń na 

drzewach powiedział, że zostaną usunięte. Zaznaczył, że do wywieszania plakatów i ogłoszeń 

wyznaczone są słupy ogłoszeniowe, natomiast na drzewach nie powinno być umieszczanych 

ogłoszeń. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że Straż Miejska powinna zająć się porządkiem i zwracać uwagę 

tym, którzy rozwieszają plakaty w niedozwolonych miejscach.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie bałaganu na placu byłego skupu zboża powiedział, 

że nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż przez biuro nieruchomości Abakus, do którego 

zostanie wystosowane pismo o wysprzątanie terenu przez właściciela.  
 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Chrustów J. Karnafel zapytał się, czy do budowy oczyszczalni przydomowych 

przewidywane jest dofinansowanie z gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obecnie nie ma ogłoszonych projektów  

z dofinansowaniem środków z zewnątrz na budowę przydomowych oczyszczalni. Jeżeli 

będzie duże zainteresowanie ze strony mieszkańców, to gmina wystąpi z wnioskiem kiedy 

zostanie ogłoszony w tym zakresie konkurs. Obecnie dobrze byłoby, aby na danym sołectwie 
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zostały sporządzone listy z osobami zainteresowanymi budową przyzagrodowych 

oczyszczalni. 
 

Sołtys Lubcza S. Simiński zgłosił uszkodzenie na drodze gminnej w Lubczu przed posesją  

p. Janiszewskiego, które zagraża bezpieczeństwu na drodze. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy radca prawny T. Lisewski zapoznał się z pismem 

Wojewody Wielkopolskiego w sprawie poszerzenia komisji rewizyjnej oraz komisji skarg 

wniosków i petycji o przedstawicieli klubu radnych. Następnie zapytał się o możliwości 

rozwiązania tej problematycznej sytuacji, a mianowicie czy klub ma ponownie wystąpić  

z wnioskiem i odpowiednimi projektami uchwał. Powiedział, że mecenas jest odpowiednią 

osobą, która może pokierować działaniami radnych, aby zastosować się do zaleceń 

wskazanych przez nadzór prawny Wojewody Wielkopolskiego.  
 

Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że nie jest właściwą osobą do rozwiązania tej sytuacji 

w radzie. Taką osobą jest przewodniczący rady, który kieruje pracami rady. Następnie 

przypomniał, że przedłożył już wcześniej opinię prawną w omawianym zakresie, w której 

stwierdził, że radni powinni osiągnąć konsensus. Wskazał, że radni powinni znaleźć wspólne 

rozwiązanie.  

 

Radny M. Majewski oznajmił, że klub radnych wyczerpał już wszystkie możliwości  

w zakresie zgłaszania propozycji kandydatur do poszczególnych komisji.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że treść pisma Wojewody 

Wielkopolskiego przedstawił radnym podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia komisji. 

Stwierdził, że każdy radny głosuje tak jak uważa, zgodnie z własnym sumieniem. Nikt nie 

może radnemu nakazać, że ma głosować w taki czy inny sposób. Stwierdził, że zadanie 

przewodniczącego rady wypełnił realizując wnioski klubu radnych poprzez wprowadzanie do 

porządku sesji projektów uchwał dotyczących poszerzenia komisji rewizyjnej oraz komisji 

skarg wniosków i petycji o zgłaszanych przedstawicieli klubu radnych. Stwierdził, że każdy  

z radnych ma prawo do składania projektów uchwał, które następnie są rozpatrywane przez 

radę.  
 

Radny M. Majewski przypomniał, że każdy z radnych składał przysięgę, iż będzie działał 

zgodnie z prawem. W przedmiotowym piśmie Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że nie 

stosowanie się do zapisów ustawy o samorządzie jest naruszeniem przepisów prawa. 

Oznajmił, że przewodniczący rady powinien skonsultować się z radcą prawnym odnośnie 

sposobu rozwiązania całej tej sytuacji. 
 

Radny J. Mirek zaproponował zamknąć tę dyskusję i omawianie sprawy przełożyć na 

posiedzenie komisji rady. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że sprawę poszerzenia komisji rewizyjnej 

oraz komisji skarg wniosków i petycji konsultował z trzema prawnikami. Uzyskał 

jednoznaczne odpowiedzi, że obowiązkiem przewodniczącego rady jest wprowadzenie do 

porządku obrad sesji złożonych przez klub radnych projektów uchwał, co wypełnił. Natomiast 

nie posiada jako przewodniczący rady żadnych uprawnień w zakresie wydawania poleceń 

radnym jak mają głosować. Powiedział, że temat zostanie omówiony podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady. Natomiast pismo Wojewody Wielkopolskiego w omawianym 

temacie zostanie dostarczone każdemu z radnych.   
 

Radny T. Duryński zapytał się, czy gruz pochodzący z rozbiórki budynku stacji kolejowej 

można rozsypać na terenie parkingu przy przejeździe kolejowym w Adamowie celem 

utwardzenia i uzupełnienia nawierzchni. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że gruz tylko tymczasowo rozwiąże problem, 

ponieważ najpierw należy zrobić odwodnienie, a potem utwardzić nawierzchnię 

doprowadzając do optymalnego stanu użyteczności. Następnie odczytał pismo od Spółki 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe w sprawie planowanego zakupu i montażu ogólnodostępnych 

stacji ładowania pojazdów elektrycznych i wskazania na terenie gminy dwóch potencjalnych 

miejsc do zamontowania takiej stacji. Na teren naszej gminy przewidziana jest jedna stacja. 

Następnie powiedział, że optymalnym miejscem byłaby lokalizacja przy drodze k-92  

lub przy markecie Biedronka w Golinie. Następnie poinformował o pielgrzymce sołtysów do 

Kalisza. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że pismo od Wojewody Wielkopolskiego 

dotyczące omawianej wcześniej sprawy zostało skierowane do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Golinie oraz do wiadomości Burmistrza Goliny. Myśli, że przekazując pismo 

wszystkim radnym nie naruszył dóbr osobistych oraz swoich kompetencji. 
 

Radny J. Mirek odczytał pismo kierowane do burmistrza w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

na przejściach dla pieszych na ul. Słowackiego w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że pozytywnie zapatruje się na propozycję 

przedstawioną w odczytanym piśmie i skieruje odpowiednie pismo do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich oraz radnych Sejmiku Wielkopolskiego. 
 

Radny J. Mirek poinformował, że rozmawiał z pracownikiem Zakładu Usług Wodnych 

odnośnie wykonania odwodnienia ul. 35-lecia w Golinie. Powiedział, że jeżeli zakład otrzyma 

zlecenie od gminy to wykona pomiary spadków i kierunku odpływu wody. Następnie może 

także wykonać projekt i zrealizować odwodnienie ulicy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał się gdzie był Zakład Usług Wodnych kiedy 

wcześniej wykonywane było odwodnienie i budowa ulicy.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że mieszkańcy wraz z pismem o wysokości opłat za odpady 

komunalne na 2020 rok mieli otrzymać także informację o prawidłowej segregacji odpadów, 

która nie została załączona do pisma. 
 

Radny T. Duryński powiedział, że z Urzędu Miejskiego w Golinie pobrał ulotki informacyjne, 

które dostarczył mieszkańcom Adamowa. Każdy z sołtysów i przewodniczących osiedli mógł 

podobnie zrobić. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła sołtysów o wzięciu udziału  

w Wielkopolskiej Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium w Kaliszu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował o turnieju w tenisie stołowym radnych 

sołtysów, burmistrzów, wójtów, który odbędzie się w Kleczewie 15 marca br. 
 

Radny M. Majewski poprosił o poinformowanie kiedy będzie już napisany protokół  

z dzisiejszej sesji i komisji.  
 

Radny J. Mirek zgłosił bałagan w przejściu pomiędzy budynkami na ul. Kościuszki  

w sąsiedztwie przystanku autobusowego. Stwierdził, że Strażnicy Miejscy powinni upominać 

o zachowaniu porządku na posesjach. Powiedział, że także mnóstwo śmieci znajduje się na 

działce za przystankiem autobusowym przy ul. Poniatowskiego, której właścicielem jest 

gmina. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że przejście przy ul. Kościuszki jest własnością 

prywatną i obowiązek uprzątnięcia należy do właściciela. Stwierdził, że na wsiach nie ma 

problemu ze śmieciami, ponieważ mieszkańcy dbają tam o porządek.   
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że nie zgadza się z burmistrzem, ponieważ mieszkańcy  

w Golinie także sprzątają przed swoimi posesjami oraz oczyszczają ulice i chodniki. 

Stwierdziła, że każdy właściciel odpowiada za porządek na swojej działce.  
 

Punkt 12 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:35 obrady XIX sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


