P R O T O K Ó Ł NR VII/2011
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 25 marca 2011 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza
Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk oraz Skarbnik Goliny Kinga
Musiałkiewicz.
Punkt 1
VII Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 10:00 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.
Z uwagi na obecność nowo wybranych sołtysów Przewodnicząca A. Kapturska poprosiła
o przedstawienie się radnych Rady Miejskiej w Golinie, radnych Powiatu Konińskiego,
kierowników jednostek pomocniczych, a następnie sołtysów gminy Golina.
Punkt 2
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z V Sesji.
Przyjęcie protokołu z VI Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso na terenie Gminy Golina.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2011 - 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej dla Powiatu
Konińskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Golina do spółki prawa handlowego pn.
Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Koninie.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski.
Zakończenie VII Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Radny W. Grodzki zawnioskował o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji pkt. 12 ze
względu na ponowne przedyskutowanie tematu na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Miejskiej.
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Burmistrz T. Nowicki zaproponował, aby pkt 12 pozostał w porządku obrad i był poddany
pod dyskusję Wysokiej Rady.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy wobec tego punkt ma zostać omówiony, a głosowanie nad
przyjęciem uchwały nie odbędzie się.
Burmistrz T. Nowicki zasugerował, aby w protokole z przebiegu sesji znalazł się zapis
o podjęciu tematu z propozycją jeszcze jego przedyskutowania i podjęcia określonej decyzji
w późniejszym czasie.
Radny W. Grodzki powiedział, że radni nie mogą działać pod presją i podtrzymuje złożony
wcześniej wniosek.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radni nie mogą wziąć na swoją
odpowiedzialność, że inwestycja budowy spalarni nie zostanie wykonana.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, iż chciałby mieć zapewnienie, że w razie konieczności
zostanie zwołana nadzwyczajna sesja. Oznajmił, że w sprawie budowy spalarni w dniu
30 marca Rada Miasta Konin będzie odejmować stosowną uchwałę.
Radny W. Grodzki stwierdził, że podczas ostatniej sesji również padały argumenty
o niezwłoczne podjęcie jednej z uchwał, po czym okazało się, że temat mógł jeszcze
poczekać, czego dowodem jest ponowne jego umieszczenie w porządku dzisiejszej sesji.
Następnie ponowił wniosek o wycofanie pkt. 12 z porządku obrad.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez radnego
W. Grodzkiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 4 radnych, przeciw 9 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Następnie ze względu na brak uwag do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Radny K. Michalak zwrócił się do mediów o przekazywanie wiarygodnych informacji.
Powiedział, że w „Przeglądzie Konińskim” z ubiegłego tygodnia ukazał się artykuł pt. „Radni
wolą kopać piłkę niż czytać książki”. Poprosił o sprostowanie artykułu, ponieważ radni
uznali, że na obecną chwilę pilniejsza jest budowa boiska „Orlik” w Golinie, co nie oznacza,
że przeprowadzenie remontu biblioteki w Golinie nie jest potrzebne. Ze względu na
ograniczone środki finansowe gminy radni muszą dokonywać wyborów. Następnie oznajmił,
że w sprawie współfinansowania budowy drogi powiatowej Golina – Kazimierz Biskupi
w prasie pojawiła się informacja, że radni nie wyrażają zgody na jej budowę, co także nie jest
prawdą. Radni chcą, aby droga powiatowa w stronę Kazimierza Biskupiego została
wybudowana, jednak na daną chwilę radni nie mogli poprzeć inwestycji.
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Punkt 3 i 4
Radny W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów z V i VI Sesji z pominięciem ich
odczytywania na dzisiejszej Sesji. Oznajmił, że protokoły były wyłożone do wglądu
w okresie międzysesyjnym.
Radny L. Kwiatkowski poparł wniosek radnego W. Wojdyńskiego. Jednocześnie poprosił,
aby radni w okresie pomiędzy sesjami zapoznawali się z ich treścią.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez radnego
W. Wojdyńskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołów głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym protokoły z V i VI Sesji zostały przyjęte.
Punkt 5
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 6
Zapytania i wnioski radnych
Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy jest przewidziane zorganizowanie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Kraśnicy i Węglewa odnośnie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego i budowy obwodnicy. Przypomniał, że miała zostać zorganizowana dla radych
wizja w terenie.
Radny W. Wojdyński zapytał się o celowość, zakres i merytorykę przeprowadzenia konkursu
na stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej w Kawnicach oraz Gimnazjum w Golinie.
Następnie zapytał się jakie zostały poczynione uzgodnienia po przeprowadzeniu przez Spółkę
„Geofizyka” oględzin powstałych szkód w terenie i kto będzie pokrywał koszty napraw oraz
jaki jest całkowity koszt nakładu wydanego przez gminę „Głosu Goliny”.
Punkt 7
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały 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 pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały 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 VII/26/2011 w sprawie zmiany uchwały 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 podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Punkt 8
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki.
Ze względu na brak pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały 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 13 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr VII/27/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Golina środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Radny W. Grodzki wytłumaczył dlaczego wstrzymał się od głosu. Oznajmił, że ustawa
o funduszu sołeckim nie przewiduje pomocy finansowej dla osiedli w miastach z czym się
osobiście nie zgadza.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że problem ten próbują rozwiązać legislatorzy
wspomnianej ustawy i jest nadzieja, że problem zostanie rozwiązany. Na obecną chwilę
środki w budżecie mogą być wyodrębnione na przeprowadzenie przedsięwzięć wyłącznie na
terenie sołectw.
Punkt 9
Skarbnik K. Musiałkiewicz przypomniała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011 – 2014 został omówiony szczegółowo
podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011 – 2014.
Ze względu na brak pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały 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 VII/28/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2011 – 2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca A. Kapturska ogłosiła 5 min. przerwy.
Po przerwie Przewodnicząca A. Kapturska wznowiła obrady VII Sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Punkt 10
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011
rok.
Ze względu na brak pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie na jej przyjęciem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr VII/29/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w zmianach budżetowych zostały uwzględnione środki
w wysokości 10 tys. zł na dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie
na zakup sprzętu hydraulicznego na potrzeby akcji ratowniczych.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że wspomniana kwota nie została wprowadzona
do budżetu.
Punkt 11
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2011
pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.
Ze względu na brak pytań i uwag do odczytanego projektu uchwały 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 13 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej dla Powiatu
Konińskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 12
Radny L. Kwiatkowski przypomniał, że radny W. Grodzki na początku posiedzenia sesji
zawnioskował o oddalenie pkt. 12 z porządku obrad. Jednak Burmistrz T. Nowicki poprosił
o ujęcie tego punktu w obradach i omówienie projektu uchwały. Powiedział, że w dniu
30 marca Rada Miasta Konina będzie podejmować uchwałę w tym temacie i dopiero wtedy
wiadoma będzie treść uchwały. Radny L. Kwiatkowski zawnioskował więc o nie
podejmowanie w dniu dzisiejszym dyskusji w tym temacie oraz o powrócenie do dyskusji
w tej sprawie po 30 marca. W tym celu należałoby zwołać wspólne posiedzenie Komisji
i w tym samym dniu nadzwyczajną sesję.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że miasto Konin planuje obecny Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami przy ul. Sulańskiej przekształcić w Sp. z o.o.
Radny W. Wojdyński poparł wniosek radnego L. Kwiatkowskiego. Powiedział, że
przedstawiony radnym projekt umowy ze Spółką jest bardzo niejasny i sprecyzowany na
szkodę gminy. Zawnioskował o przeanalizowanie przez radców prawnych projektu umowy
i sprawdzenie w jakim zakresie gmina zostanie obciążona finansowo z tytułu zaciągnięcia
przez Spółkę kredytów. Powiedział, że należy także sprawdzić jakie skutki finansowe na
najbliższe lata przyniesie gminie przystąpienie do Spółki. Stwierdził, że gmina pomaga
finansowo przy budowaniu dróg powiatowych, wojewódzkich, a kiedy my zwracamy się
o pomoc nie otrzymujemy jej. Przystępując do Spółki możemy działać na szkodę gminy,
ponieważ może okazać się, że skutki finansowe dla gminy mogą być tak wysokie, że
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zablokują inne potrzebne inwestycje w gminie. Nie mamy również gwarancji, że z tytułu
przynależności do Spółki gmina będzie czerpać korzyści.
Burmistrz T. Nowicki stwierdził, że postulaty zgłoszone przez radnego W. Wojdyńskiego na
obecną chwilę są niemożliwe do spełnienia. Miasto Konin zdecyduje o przekształceniu
zakładu komunalnego w spółkę i do końca maja będą trwać dyskusje pomiędzy Koninem
a gminami na temat przyszłego statutu Spółki. W tej chwili jedynie zgłaszamy akces, że
gmina chce uczestniczyć w tym programie, a szczegóły przynależności, także finansowe
zostaną określone w późniejszym terminie. Obecnie w uchwale deklarujemy tylko 5 tys. zł na
zawiązanie się Spółki.
Radny Z. Maciaszek uważa, że gminy nie stać, aby w ciągu następnych czterech lat wyłożyć
ponad 1,2 mln zł na rzecz Spółki. Zawnioskował więc o przegłosowanie w dniu dzisiejszym
przedstawionego projektu uchwały.
Radny W. Wojdyński powiedział, że nie możemy w uchwale zapisywać deklaracji finansowej
ze strony gminy na kolejne cztery lata.
Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że podtrzymuje swój wniosek i poprosił Przewodniczącą
A. Kapturską o jego przegłosowanie.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
L. Kwiatkowskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Radny W. Grodzki podziękował za poparcie wniosku złożonego przez niego na początku
sesji.
Punkt 13
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz T. Nowicki udzielił odpowiedzi na wnioski i zadane pytanie przez radnych:
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kraśnicy odnośnie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego odpowiedział, że przeprowadzenie konsultacji jest
konieczne, aby uniknąć protestów i móc uwzględnić w planie propozycje mieszkańców,
- odnośnie konkursu na dyrektorów szkół powiedział, że został ogłoszony zgodnie z ustawą
o oświacie,
- w sprawie wyrządzonych szkód w terenie przez Spółkę „Geofizyka” oznajmił, że prace były
prowadzone w grudniu. W ich wyniku na gruntach powstały koleiny, jednak Spółka
z właścicielami gruntów podpisała umowy o wypłacenie odszkodowań, które zostały
zaakceptowane. Również na drogach gminnych w dwóch miejscach powstały uszkodzenia
i w tym celu została zorganizowana wizja lokalna oraz oszacowanie tych szkód: na drodze
gruntowej w Spławiu Kolonii oraz na drodze asfaltowej w Przyjmie. Za poniesione przez
gminę straty Spółka zobowiązała się wypłacić odszkodowanie.
Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że wydanie pierwszego numeru „Głosu Goliny” było
w cenach promocyjnych. Całkowity koszt nakładu w wysokości 1000 szt. wyniósł 1 200 zł
+VAT. Na teren sołectw rozwiezione zostało po 25 szt. egzemplarzy, natomiast na terenie
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miasta dostępny był w 4 punktach oraz w Domu Kultury i Bibliotece. „Głos Goliny” dostępny
jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Golina.
Punkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Burmistrz T. Nowicki poinformował, że planuje zorganizować spotkanie z sołtysami w dniu
6 kwietnia, na którym zostaną omówione szczegółowo potrzeby poszczególnych sołectw.
Powiedział, że od poniedziałku prace na drogach gruntowych rozpoczną dwie równiarki.
Radny powiatu konińskiego Z. Paszek poinformował, że Gminna Spółka Wodna może
pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego pod warunkiem dofinansowania z budżetu
gminy 30% wnioskowanej kwoty. Myśli, że byłaby to kwota w wysokości 2 tys. zł.
z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych. Następnie ustosunkował się do
zgłaszanych przez niego zastrzeżeń w stosunku do radnych, którzy byli przeciwni
dofinansowaniu budowy odcinka drogi powiatowej Golina – Kazimierz Biskupi. W tym celu
przytoczył fraszkę Ignacego Krasickiego „Pan i pies”.
Radny W. Grodzki zapytał się,
z przewodniczącymi rad osiedlowych.

czy

Burmistrz

przewidział

także

spotkanie

Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że zawsze organizowane są wspólne spotkania sołtysów
i przewodniczących rad osiedlowych.
Sołtys Barbarki S. Paszek poprosił, aby w pierwszej kolejności równiarka rozpoczęła prace na
drogach w Barbarce. Następnie przypomniał, że zgłaszał potrzebę wymiany żarówki w lampie
ulicznej.
Sołtys Sługocinka T. Kasprzyk zgłosił, że zostały zniszczone drogi i uszkodzony asfalt przez
firmę, która naprawiała wał. Zaproponował, aby zobowiązać wykonawcę do pokrycia
naprawy wyrządzonych szkód. Następnie zgłosił, że teren na którym przebiega linia
energetyczna jest zarośnięty i należy go uporządkować.
Sołtys Kraśnicy E. Cieślak złożyła na ręce Burmistrza petycję od mieszkańców w sprawie
budowy drogi na osiedlu w Kraśnicy. Następnie powiedziała, że od ponad 2 tygodni zgłasza
telefonicznie pracownikowi Urzędu Miejskiego awarię oświetlenia ulicznego, jednak do tej
pory oświetlenie nie zostało naprawione.
Sołtys Myśliborza M. Czerniak poprosiła o wysypanie tłucznia na drogę prowadzącą do
cmentarza w Myśliborzu.
Sołtys Kolna A. Purol zgłosiła tragiczny stan dróg na terenie Kolna. Mieszkańcy nie mogą ze
swoich posesji wyjechać nawet ciągnikami.
Sołtys Goliny – Kolonia A. Augustyniak poprosiła o utwardzenie gruzem drogi gminnej.
Powiedziała, że konflikt pomiędzy mieszkańcami sołectwa, który był przeszkodą rozpoczęcia
budowy drogi został rozwiązany. Oznajmiła, że odcinek drogi do posesji sołtysa powinien
zostać wybudowany.
Radny powiatu konińskiego A. Kulczak ustosunkował się do udzielanych przez gminę
dofinansowań do budowy dróg powiatowych. Powiedział, że są to transakcje wiązane
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i powiat ma szansę otrzymać środki z zewnątrz pod warunkiem, że gmina także będzie
partycypować w kosztach. Następnie zwrócił się do Burmistrza nawiązując do spraw
poruszanych podczas zebrania Osiedla „Starówka”, że nie jest „chłopcem do bicia”
i kampania wyborcza dawno się zakończyła.
Radny W. Grodzki przypomniał, że 6 lat temu złożył petycję odnośnie budowy dróg na ul.
Sienkiewicza, Rzeźniczej i Pułaskiego i do tego czasu drogi nie zostały jeszcze wybudowane.
Powiedział, że do budżetu na przyszły rok należałoby przyjąć do realizacji chociaż w części
zgłoszone drogi.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że 3 lata temu także składał petycję w sprawie budowy
drogi w Kraśnicy na ul. „Nad Stawami”.
Sołtys Kraśnicy E. Cieślak powiedziała, że jeżeli pracownik przyjmujący zgłoszenia awarii
oświetlenia na terenie gminy nie jest kompetentny, to nie powinien zajmować się takimi
sprawami.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o wstawienie na salę narad stołów dla zaproszonych
gości.
Sołtys Kraśnicy E. Cieślak potwierdziła, że warunki na sali narad dla zaproszonych gości są
niekomfortowe.
Sołtys Kolna A. Purol poprosiła o odczytanie złożonego w imieniu sołtysów pisma.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że od poniedziałku równiarki będą poprawiały warunki
panujące na drogach gruntowych. Na drogach znajdują się także odcinki, które wymagają
utwardzenia tłuczniem. Środki z bieżącego utrzymanie dróg zostały przeniesione na budowę
„Orlika” w Golinie. Jednak w momencie otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu
pieniądze zostaną zwrócone na drogi. W pierwszej kolejności zostaną więc naprawione
właśnie te odcinki.
W sprawie zgłoszonych problemów związanych z niedziałającym oświetleniem ulicznym
Burmistrz powiedział, że pogorszyło się interweniowanie firmy w usuwaniu awarii.
Zaplanowane jest spotkanie ze Spółką Oświetlenie Drogowe i Uliczne, na którym zostaną
przedstawione nurtujące nas problemy, a które dotyczą m. in. działania Spółki w zgłaszanych
awariach. Brane jest pod uwagę nawiązanie współpracy z dodatkowym wykonawcą, aby
w krótkich terminach likwidować zgłaszane awarie. Jednak na obecną chwilę Spółka nie
wyraża zgody na rozwiązanie problemu w taki sposób.
Odnośnie linii energetycznej w Sługocinku Burmistrz powiedział, że problem miał zostać
rozwiązany w ubiegłym roku. Pomimo zapewnień ze strony wykonawcy sprawa nie została
załatwiona. Z naszej strony zostało wystosowane pismo z wyszczególnionymi
oczekiwaniami, tak więc w najbliższym czasie prace powinny zostać wykonane.
Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że na drodze powiatowej przebiegającej przez Barbarkę
w asfalcie powstały ogromne dziury, które należy załatać.
Burmistrz T. Nowicki w sprawie uszkodzeń drogi w Sługocinku powstałych podczas naprawy
wału oznajmił, że firma wykonująca naprawy zobowiązała się naprawić szkody i uprzątnąć
teren.
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Radny K. Michalak powiedział, że zbędne są licytacje, które z dróg dłużej oczekują na
wybudowanie. Uważa, że w pierwszej kolejności należy robić drogi w miejscach, w których
ludzie nie mają możliwości przejazdu, należy naprawić drogi zniszczone w wyniku powodzi.
Radni gminy powinni dbać o wizerunek całej gminy i troszczyć się o całą gminę, a nie tylko
myśleć o sprawach związanych z własną miejscowością.
Sołtys Kraśnicy E. Cieślak poprosiła o odczytanie złożonej petycji.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że jest mu znany stan drogi „Nad Stawami”. Drogi na Os.
Zachód w Golinie są jeszcze w gorszym stanie.
Punkt 15
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 11:55 obrady VII Sesji Rady Miejskiej
w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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