P R O T O K Ó Ł NR IX/2011
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 19 maja 2011 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych (nieobecny
radny Jan Kaliski. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Sekretarz Goliny Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga
Musiałkiewicz oraz radca prawny Dominik Kurowski.
Punkt 1
IX Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 12:00 i poprowadziła Przewodnicząca Rady
Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych
obecnych jest 14, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne.
Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VII Sesji.
Przyjęcie protokołu z VIII Nadzwyczajnej Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie IX Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Radny W. Miętkiewicz w imieniu radnych (L. Kwiatkowski, W. Miętkiewicz,
S. Szczepaniak, J. Szrama, M. Wieczorek) zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
dwóch dodatkowych punktów w następujących sprawach:
- podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że nie przyjmuje złożonego wniosku z uwagi na
nieobecność na sesji Burmistrza Goliny jak również Z-cy Burmistrza Goliny.
Sekretarz Goliny H. Bąk w imieniu Burmistrza Goliny złożył wniosek o wycofanie
z porządku obrad pkt. 5 tj. sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny ze
względu na nieobecność Burmistrza Goliny w obradach IX sesji.
Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy jeżeli zostały zgłoszone uwagi do porządku obrad to,
czy powinny one zostać przegłosowane.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że zmiany do porządku obrad powinny zostać
poddane pod głosowanie. Jednak gospodarzem obrad jest Przewodnicząca Rady Miejskiej
i w tej kwestii ona decyduje, czy zaproponowane zmiany do porządku podda pod głosowanie.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po
uwzględnieniu wniosku złożonego przez Sekretarza Goliny H. Bąka:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VII Sesji.
Przyjęcie protokołu z VIII Nadzwyczajnej Sesji.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie IX Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 7 radnych, przeciw 5 radnych, wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym porządek obrad IX sesji w przedstawionym zakresie został przyjęty.
Punkt 3
Radny W. Wojdyński zawnioskował o zapisywanie w protokołach z przebiegu sesji wyników
głosowania z imienia i nazwiska, aby było wiadome jak poszczególni radni głosują podczas
podejmowania uchwał.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, wstrzymało się 3 radnych.
W związku z powyższym protokół z VII sesji został przyjęty.
Punkt 4
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym protokół z VIII sesji został przyjęty.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Grodzki stwierdził, że pomimo nieobecności na sesji Burmistrza Goliny radni
powinni otrzymać na piśmie opracowane sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Radny K. Michalak zawnioskował o pominięcie punktu „zapytania i wnioski radnych” ze
względu na wycofanie z porządku sesji sprawozdania z działalności międzysesyjnej
Burmistrza.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że pkt „zapytania i wnioski radnych” nie wiąże się bezpośrednio
z przedstawieniem sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

2

Radny W. Grodzki poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi i ewentualnie udostępnienie
dokumentacji w sprawie postępów w rozpoczęciu budowy kompleksu boisk „Orlik”
w Golinie.
Następnie powiedział, że w związku z zakończeniem dyżurów pielęgniarek w ośrodku
zdrowia w Golinie w dni wolne od pracy powstał duży problem, szczególnie dla osób
starszych, korzystających z zabiegów i w tym celu zmuszone są do jazdy do Konina. Zapytał
się, czy można byłoby z budżetu gminy przekazać środki w formie dotacji celowej
w wysokości 5 tys. zł dla ośrodku zdrowia na uruchomienie dyżurów w przychodni zdrowia.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o przygotowanie projektu uchwały (jeżeli wymagają
tego przepisy prawne) w sprawie oklejania plakatami i reklamami słupów i drzew na terenie
miasta lub dopilnowanie przez Straż Miejską uprzątnięcia rozklejonych ogłoszeń. Następnie
zapytał się o koszty wynagrodzenia brutto Burmistrza Goliny i jego Zastępcy za rok 2010
oraz czy został Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza wypłacony ekwiwalent za
niewykorzystany urlop za rok 2010.
Radny L. Kwiatkowski zawnioskował o zlikwidowanie pojemników do segregacji śmieci
znajdujących się przy ul. Poniatowskiego.
Punkt 7
Skarbnik K. Musiałkiewicz omówiła zmiany w budżecie na rok 2011.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w latach ubiegłych z budżetu gminy przekazywane były
środki na wybudowanie spalarni w Koninie.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że w poprzednich latach gmina nie przekazywała
pieniędzy na budowę spalarni, ponieważ inwestycja miała być finansowana przez miasto
Konin. Gmina jako członek Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”
opłacała opracowanie dokumentacji na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok
2011. Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie na jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr IX/34/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 8
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Sekretarz H. Bąk udzielił odpowiedzi na wnioski i zadane pytanie przez radnych:
- w sprawie budowy kompleksu boisk „Orlik” powiedział, że nadal toczy się proces
przygotowania do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Opracowany projekt dla Goliny musiał
zostać przeprojektowany, aby Ministerstwo Sportu go zaakceptowało. Kiedy uzyskamy
wszystkie niezbędne pozwolenia będzie można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy,
- w sprawie dotacji dla służby zdrowia oznajmił, że gmina może tylko finansować służbę
zdrowia w zakresie finansów pochodzących ze sprzedaży alkoholu. Gmina nie ma możliwości
przekazać na ochronę zdrowia środków w jakiejkolwiek innej formie. Poza tym przychodnia
zdrowia w Golinie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i jego organizacja
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wewnętrzna leży po stronie właściciela i Narodowego Funduszu Zdrowia, więc gmina nie ma
wpływu na działalność przychodni,
- odnośnie przygotowania projektu uchwały dotyczącej plakatowania i umieszczania ogłoszeń
w miejscach publicznych stwierdził, że nie ma takiej potrzeby ze względu na obowiązującą
uchwałę na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. Poinformował, że w związku
ze zmianą przepisów ustawowych zachodzi potrzeba opracowania regulaminu utrzymania
porządku i czystości w gminie w oparciu o nowe regulacje,
- w sprawie wynagrodzenia Burmistrza i Zastępcy Burmistrza powiedział, że
w oświadczeniach majątkowych za rok 2010 jest ono wykazane. Oświadczenia majątkowe
zostaną opublikowane w biuletynie informacji publicznej na stronie gminy Golina,
- w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za 2010 rok zgodnie z przepisami
w związku z zakończeniem kadencji, został on wypłacony Burmistrzowi,
- odnośnie pojemników do segregacji śmieci powiedział, że została podpisana umowa
dotycząca realizacji przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” projektu
budowy punktów do selektywnej zbiórki odpadów.
Radny W. Grodzki oznajmił, że podobne wyjaśnienia w sprawie budowy „Orlika”
przekazywane są radnym już od dwóch miesięcy. Zapytał się, czy zostały wypłacone
pieniądze za opracowanie nowego projektu „Orlika”.
Skarbnik K. Musiałkiewicz potwierdziła, że płatność została już uregulowana.
Radny W. Grodzki powiedział, że władze gminy powinny udać się do Ministerstwa, aby
porozmawiać odnośnie przyspieszenia uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji.
Obawia się, że wszystko odwlecze się w czasie i ze względów na warunki atmosferyczne nie
będzie możliwe rozpoczęcie budowy w tym roku. Zaplanowane środki przepadną, tak jak to
stało się w ubiegłym roku, kiedy to pieniądze z „Orlika” zostały przeznaczone na remonty
strażnic w Przyjmie i w Spławiu.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że są określone procedury, których nie można w żaden sposób
przyspieszyć.
Radny W. Grodzki powiedział, że w zmianach budżetowych powinny zostać uwzględnione
środki na przesunięcie linii energetycznej.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w artykule prasowym pt. „Los spalarni śmieci
niepewny” przytoczona była wypowiedź wójta Brudzewa, który powiedział, że gmina
Brudzew wpłaciła 40 – 50 tys. zł na projekt wykonalności do Związku Międzygminnego
„Koniński Region Komunalny”. Wójt wyliczył, że z tego tytułu do Związku wpłynęło razem
z innych gmin 1,5 mln zł. Radny W. Wojdyński zapytał się, czy gmina Golina wpłacała do
Związku pieniądze na opracowanie studium wykonalności.
Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że gmina Golina jako członek Związku opłacała
projekt tylko w zakresie w jakim jej dotyczył i proporcjonalne do udziału w projekcie. Całość
projektu obejmowała budowę spalarni oraz punktów selektywnej zbiórki odpadów, z czego
koszt budowy spalarni stanowił ponad połowę całkowitego kosztu.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Związek
Międzygminny otrzymał dofinansowanie do projektu w wysokości 26 mln zł. Trudno jest
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dzisiaj stwierdzić jak kształtować będą się koszty za dostarczanie do spalarni śmieci od gmin,
które przynależą do Spółki, a jakie koszty pokrywać będą inne gminy.
Przewodnicząca A. Kapturska poinformowała, że do statutu Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów została wprowadzona zmiana mówiąca o tym, że członkami Stowarzyszenia mogą
być także przewodniczący rad osiedlowych.
Punkt 9
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Os. Starówka K. Walczyński stwierdził, że powinna zostać zmieniona
ustawa o funduszu sołeckim w zakresie korzystania ze środków funduszu przez osiedla
w miastach.
Sekretarz H. Bąk przekazał Przewodniczącej A. Kapturskiej pismo ze Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski w sprawie zmniejszenia deficytu finansów publicznych, które
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Marek Lewandowski (mieszkaniec Kraśnicy) zapytał się, czy zapadła już decyzja, co do
wyłonienia dyrektora gimnazjum w Golinie, po nierozstrzygniętym konkursie.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że konkurs na dyrektora gimnazjum nie został rozstrzygnięty
z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów. W związku z tym może
zostać rozpisany drugi konkurs lub Burmistrz może powierzyć pełnienie obowiązków
dyrektora.
Marek Lewandowski zapytał się, czy wpłynęły odwołania.
Sekretarz H. Bąk odpowiedział, że nie nic na ten temat nie wie. Sprawą zajmuje się Z-ca
Burmistrza p. Andrzej Budny.
Przewodniczący Os. Starówka K. Walczyński zapytał się dlaczego na sesji nie jest obecny
Z-ca Burmistrza.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że w Szkole Podstawowej w Golinie odbywa się
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wielkopolsce, na której obecny jest Z-ca Burmistrza.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że dla Z-cy Burmistrza jako organu wykonawczego sesja
Rady Miejskiej powinna być ważniejsza od konkursu w szkole podstawowej. Taką postawę
uważa za lekceważącą w stosunku do osób przybyłych na sesję.
Następnie powiedział, że należy na salę narad wstawić zabrane z niej stoły. Oznajmił, że na
drodze asfaltowej w kierunku Kolna powstały ogromne dziury, które zagrażają
bezpieczeństwu poruszających się po drodze.
Radny K. Michalak zapytał się, czy radca prawny gminy może być członkiem komisji
konkursowej, czy powinien stanowić tylko głos doradczy.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że nie ma przeciwwskazań prawnych udziału
prawników w komisjach konkursowych. Nie jest możliwe tylko zasiadanie w radach
nadzorczych.
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Marek Lewandowski powiedział, że chciałby uzyskać konkretną odpowiedź, co do
ostatecznej decyzji Burmistrza w sprawie wyboru dyrektora gimnazjum w Golinie.
Stwierdził, że sprawa z konkursem jest podejrzana.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że do 31 sierpnia br. funkcję dyrektora pełni dotychczasowy
dyrektor. Przepisy jednoznacznie stanowią, że jeżeli konkurs na dyrektora szkoły nie zostanie
rozstrzygnięty to organ wykonawczy powołuje daną osobę na stanowisko dyrektora.
Odnośnie nieobecności na sesji Burmistrza i Z-cy Burmistrza powiedział, że przedstawiciele
organu wykonawczego nie muszą uczestniczyć w obradach. Od strony przepisów prawnych
nie ma regulacji w tym zakresie.
W sprawie ponownego wstawienia stołów na salę narad, przy których siadali wcześniej
zaproszeni na sesję goście powiedział, że podczas trwających obrad najważniejszymi na sali
są radni. W większości gmin zaproszeni na sesję goście siedzą w dużo gorszych warunkach.
Obecnie zaistniały potrzeby wystawienia z sali stołów. Natomiast zaproszeni goście mogą
zabierać głos w określonym punkcie porządku obrad, o którym to decydują odpowiednie
przepisy.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy należy podjąć uchwałę w sprawie wstawienia stołów na
salę narad.
Radny L. Kwiatkowski stwierdził, że problem ze stołami należy rozwiązać i zaproponował
zakończenie dyskusji w tej sprawie.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że dobry obyczaj nakazuje, aby gości przyjmować
w godnych warunkach. Zapewniła, że postara się, aby na następnej sesji zaproszone osoby
zasiadły przy stołach.
Radny powiatu konińskiego A. Kulczak powiedział, że w statucie powiatu jest zapisane, że
w sesji z głosem doradczym uczestniczą członkowie zarządu powiatu.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że od strony prawnej z tytułu nieobecności na sesji Burmistrza
nie ma żadnych sankcji prawnych i nikt nie może Burmistrza do tego zmusić.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała ze statutu gminy Golina, że w sesjach Rady
uczestniczą z głosem doradczym Burmistrz lub Z-ca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik gminy.
Sołtys Chrustów J. Karnafel stwierdził, że mogą wystąpić takie sytuacje, kiedy Burmistrz nie
może uczestniczyć w sesji i należałoby to zrozumieć.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała pismo w sprawie remontu strażnicy w Adamowie,
które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radny J. Szrama powiedział, że jeżeli jest możliwość pozyskania z zewnątrz środków, to
należałoby w tym roku rozpocząć remont strażnicy w Adamowie. Powiedział, że w innych
miejscowościach remizy i świetlice wiejskie zostały już wyremontowane.
Skarbnik K. Musiałkiewicz oznajmiła, że budżetu gminy nie stać, aby przeprowadzić
wszystkie inwestycje, na które jest możliwość pozyskania z zewnątrz środków. Radni będą
zmuszeni wybrać, co zostanie realizowane.
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W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała się kiedy zostanie rozpoczęta budowa ulic
Parkowej i Polnej.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że przetarg na budowę ulicy Parkowej został już
rozstrzygnięty. Uważa, że w najbliższym czasie powinien zostać ogłoszony przetarg na
budowę ulicy Polnej.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się jakie są możliwości dokończenia remontu remizy
w Spławiu.
Skarbnik K. Musiałkiewicz ponownie stwierdziła, że jest to kwestia wyboru, czy realizowany
będzie remont strażnicy w Adamowie, w Spławiu, remont budynku biblioteki w Golinie, czy
rewitalizacja Pl. K. Wielkiego.
Sołtys Kraśnicy E. Cieślak zapytała się jakie inwestycje zaplanowane są w roku bieżącym
w Kraśnicy oraz kiedy zostanie wybudowana droga „Nad Stawami”.
Sekretarz H. Bąk oznajmił, że zmiana ustawy o finansach publicznych ograniczyła
samorządom pozyskiwanie kredytów na przeprowadzenie inwestycji. Niemożliwe jest, aby
gmina realizowała inwestycje wyłącznie ze środków własnych. Powiedział, że aby rozpocząć
budowę wspomnianej drogi w Kraśnicy trzeba najpierw dokonać wykupu gruntów pod drogę,
którego koszt to około 2 mln zł.
Radny L. Sieczkowski zawnioskował o wstawienie dwóch furtek w ogrodzenie placu zabaw
w parku oraz ustawienia znaku z zakazem wprowadzania psów na teren placu.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że nie widzi w realizacji tych spraw żadnego problemu.
Przewodniczący Os. Wschód J. Kapuściński powiedział, że cieszy się z wprowadzonych
zmian odnośnie przynależenia przewodniczących rad osiedlowych do Stowarzyszenia
Sołtysów. Ma także nadzieję, że zostanie zmieniona ustawa o funduszu sołeckim odnośnie
wykorzystania środków przez osiedla w ramach funduszu sołeckiego.
Następnie powiedział, ze dobrym rozwiązaniem byłoby wydzierżawienie słupów
ogłoszeniowych Domowi Kultury, który zawiadywałby i monitorował zamieszczanymi
ogłoszeniami i plakatami.
Następnie zgłosił powstanie wyrwy w asfalcie na ul. Jasnej i poprosił o podjęcie naprawy
przez Zakład Usług Wodnych, ponieważ dziura powstała po usuwaniu awarii wody.
Przewodnicząca A. Kapturska poinformowała, że wojewoda wielkopolski nie ogłosi stanu
klęski żywiołowej związanej ze szkodami w uprawach powstałymi przez przymrozki.
Następnie zapytała się jak wygląda sprawa rozbudowy „Kaboro”.
Radny K. Michalak powiedział, że zgłaszał problem związany z lampami przy kościele
w Myśliborzu i chciałby wiedzieć, co się dalej z tą sprawą dzieje. Następnie zapytał się kto
jest organizatorem spartakiady i jak wygląda proces informowania mieszkańców sołectw.
Powiedział, że sołectwo Golina Kolonia nie zostało poinformowane o imprezie.
Radny W. Grodzki oznajmił, że jako przewodniczący komisji ds. oświaty i sportu również nic
nie wie o organizowanej spartakiadzie.
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Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że koordynatorem spartakiady jest p. Mirosław
Durczyński.
Sołtys Kraśnicy E. Cieślak poinformowała, że w ostatnim czasie odbyło się sprzątanie lasu w
Kraśnicy przez mieszkańców. Poprosiła o zainstalowanie tablic z zakazem wywozu śmieci do
lasu.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
zamówił odpowiednie tablice, które po wykonaniu zostaną zainstalowane. Natomiast
w sprawie spartakiady powiedział, że jest to coroczna impreza gminna, której organizatorem
jest Gminna Rada Sportu. Przewodniczący Gminnej Rady Sportu M. Durczyński wysyłał do
sołtysów zawiadomienia o spartakiadzie.
Następnie w sprawie rozbudowy „Kaboro” powiedział, że właściciel złożył wymagane
dokumenty odnośnie rozbudowy i zgodnie z procedurą wszystkie zainteresowane osoby
otrzymają w stosownym czasie zawiadomienia i będą miały możliwość wypowiedzenia się
w tej sprawie.
Marek Lewandowski zwrócił uwagę, że po wydmach przy lesie w Rososze i Kolnie
notorycznie odbywają się jazdy na quadach, w wyniku których powstają szkody. Uważa, że
powinien być także ustawiony w tych miejscach znak zakazu.
Radny Z. Maciaszek odnośnie wyrwy w asfalcie na ul. Jasnej poinformował, że zlecenie
naprawy zostało wydane już do Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Koninie i naprawa
powinna zostać wykonana.
Radny W. Grodzki zawnioskował, aby Gminna Rada Sportu składała roczne sprawozdania ze
swojej działalności.
Radny Z. Maciaszek zapytał się w jaki sposób Urząd powiadamia mieszkańców gminy
o informacjach przekazywanych od Izby Rolniczej.
Radny K. Michalak powiedział, że działalność powiatowego weterynarza p. Szeflińskiego
w najbliższym czasie przyczyni się do zlikwidowania całego rynku rolnego w powiecie.
Radny powiatu konińskiego A. Kulczak stwierdził, ze polskie przepisy prawne przyczyniają
się do ubożenia i degradacji społeczeństwa.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że informacje przychodzące do Urzędu przekazywane są
w różnej formie m. in. sołtysom, którzy na terenie sołectwa je rozpowszechniają.
Punkt 10
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 13:50 obrady IX Sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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