P R O T O K Ó Ł NR X/2011
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 30 czerwca 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: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz oraz radca prawny Dominik Kurowski.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
X 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 13, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne.
Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Burmistrz Goliny T. Nowicki z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Golinie wręczyli
podziękowania byłym sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych oraz złożyli gratulacje
obecnym sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych.
Punkt 3
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
6. Zapytania i wnioski radnych.
7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za rok 2010:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia
Gminy Golina za rok 2010,
b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/32/5/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia
opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
za 2010 rok,
c) dyskusja,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Goliny za 2010 rok,
e) odczytanie Uchwały Nr SO-0955/38/8/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
h) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej - podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Golinie
dotyczącego zagrożeń dla społeczności gminy Golina związanych z wprowadzeniem
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z dniem 1 lipca 2011 roku elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie
z autostrady dla samochodów o ładowności powyżej 3,5 tony.
11. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną za
I kwartał 2011 roku.
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie X Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca A. Kapturska poinformowała, że do wcześniej zaplanowanego porządku
obrad na wniosek Burmistrza Goliny wprowadziła dodatkowe tematy, które zawarte są
w punktach 9 i 10.
Następnie Przewodnicząca A.
przedstawionego porządku obrad.

Kapturska

zarządziła

głosowanie

nad

przyjęciem

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 13.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
W związku z powyższym porządek obrad X sesji został przyjęty.
Punkt 4
Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że z treścią protokołu z ostatniej sesji radni
mogli zapoznać się w przerwie międzysesyjnej.
Radna Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołu z IX sesji z pominięciem jego
odczytywania.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 13.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym protokół z IX sesji został przyjęty.
Punkt 5
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Na obrady X sesji przybył radny J. Szrama, wobec czego stan obecnych radnych wynosi 14.
Punkt 6
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Grodzki zapytał się o wyniki rozmowy podczas spotkania z prezesem firmy „Avrio
Media”.
Punkt 7
Absolutorium dla Burmistrza Goliny za rok 2010:
Przewodnicząca Anna Kapturska oddała głos Burmistrzowi Goliny Tadeuszowi Nowickiemu.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina,
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją
o stanie mienia Gminy Golina za rok 2010:
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Burmistrz Goliny T. Nowicki przedstawił sprawozdanie finansowe budżetu Gminy
Golina, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Golina za rok 2010, które stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Burmistrz Goliny T. Nowicki zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach:
„Zarządzeniem nr 9/2011 z dnia 30 marca 2011 roku przedłożyłem Radzie Miejskiej
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia
za rok 2010. Powyższe sprawozdania, sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w myśl art.
270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna
sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium.
Z przedstawionej informacji wynika, że kwota zgromadzonych środków na
rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 2.507.602,23 zł (w tym lokata na
wydatki niewygasające – 1.553.141,00 zł), natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych
kredytów – 13.192.625,00 zł.
W trakcie roku plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany
dwudziestokrotnie: 9 razy - uchwałami Rady i 11 - zarządzeniami Burmistrza.
Po ww. nowelizacjach plan dochodów na rok 2010 wyniósł 28.437.954 zł, tj. o 3.099.954 zł
więcej niż zakładano w pierwotnym projekcie i został zrealizowany w 99,41%, a w zakresie
dochodów własnych – w 101,51%. Na niższym niż zakładano poziomie (96,61%)
ukształtowały się dochody z tytułu dotacji – wynika to z faktu, że część dotacji na remont
dróg zniszczonych w wyniku powodzi gmina otrzyma w bieżącym roku.
Mimo dobrego wyniku w zakresie dochodów, nadal utrzymują się znaczne zaległości
podatkowe, chociaż stwierdzić należy, że prowadzone działania windykacyjne wpłynęły na
nieznaczne zmniejszenie ogólnej kwoty zaległości o 7.725,67 zł w stosunku do stanu na
koniec roku 2009.
Plan wydatków na rok 2010 wynosił pierwotnie 35.624.289 zł i w wyniku nowelizacji
został zwiększony o 1.470.574 zł do kwoty 37.094.863 zł. Plan ten został zrealizowany na
poziomie 97,05%. Wydatki majątkowe wyniosły 8.346.068,50 zł i objęły m.in. zadanie
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina” – na kwotę 3 mln
960 tys. zł; zadanie „Przebudowa drogi gminnej Golina-Spławie” – na kwotę 1 mln 103 tys.
zł; zadanie „Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych” – na kwotę 427 tys. zł;
zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie wraz z zakupem
wyposażenia” – na kwotę 706 tys. zł oraz szereg innych. Łącznie w 2010 roku zrealizowano
lub dofinansowano realizację 36 zadań inwestycyjnych, pozyskując na ten cel środki
zewnętrzne w kwocie 1 mln 595 tys. zł. Wybudowano 1968 m sieci wodociągowej
w miejscowościach Kawnice, Rosocha-Kolonia i w Golinie przy ul. Kolejowej.
Przebudowano drogi Kawnice-Rosocha, Golina-Golina Kolonia, Rosocha-Rosocha Kolonia
i ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie. Na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych
zakupiono samochód dla OSP w Węglewie i dofinansowano kwotą 80.000 zł zakup
samochodu dla OSP w Golinie. Znaczne nakłady w roku ubiegłym poniesiono na rzecz
infrastruktury z dziedziny kultury: rozbudową i remontem poza wspomnianą już strażnicą
OSP w Przyjmie objęto także strażnicę w Spławiu i świetlice w Barbarce, Kolnie, Węglewie
i Myśliborzu. Przygotowany został także projekt budowy boiska „Orlik” w Golinie, którego
realizacja nastąpi w roku bieżącym.
Wspomnieć należy, że w roku ubiegłym Gminę nawiedziła powódź, której skutki
odczuwamy nadal. Na ukończeniu jest remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi,
finansowany z budżetu państwa.
Wysoka Rado, szczegółowe dane, dotyczące realizacji budżetu, są zawarte
w przedłożonej Państwu informacji. Mam nadzieję, że na jej podstawie Rada będzie mogła
ocenić dotychczasowe działania”.
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b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/32/5/Ko/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok:
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała Uchwałę Nr SO-0954/32/5/Ko/2011 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
c) dyskusja:
Przewodnicząca A. Kapturska otworzyła dyskusję nad przedstawionymi przez
Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2010.
W związku z tym, że do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodnicząca A. Kapturska zamknęła
dyskusję.
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2010 rok:
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2010 rok, który
stanowi załącznik nr 6 do protokołu;
e) odczytanie Uchwały Nr SO-0955/38/8/Ko/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za
2010 rok:
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała Uchwałę Nr SO-0955/38/8/Ko/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, która stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
f) dyskusja:
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska otworzyła dyskusję nad przedstawionym
wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2010 rok.
W związku z tym, że do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodnicząca A. Kapturska zamknęła
dyskusję.
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010
rok:
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (1 radny nieobecny podczas głosowania).
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr X/35/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2010 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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h) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej - podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2010 rok:
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2010 rok i zarządziła głosowanie nad wnioskiem
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2010 rok.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (1 radny nieobecny podczas głosowania).
Za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uchwała Nr X/36/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Goliny za 2010 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca A. Kapturska złożyła gratulacje Burmistrzowi T. Nowickiemu za uzyskane
absolutorium oraz życzyła dalszego dobrego gospodarowania budżetem gminy.
Burmistrz Goliny T. Nowicki podziękował Wysokiej Radzie za otrzymane absolutorium.
Powiedział, że jest to czynnik motywujący do dalszego działania dla dobra gminy.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła 10 min. przerwy.
Po przerwie A. Kapturska wznowiła obrady X sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 8
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 7 radnych, przeciw 5 radnych, wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt 9
Skarbnik K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zapisana kwota w wysokości 45 971 zł zasili dochody
działu pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że wspomniana kwota zasila dochody rozdziału
92109 tj. „Domy i ośrodki kultury”. Natomiast środki w tej kwocie były wydatkowane już
w ubiegłym roku, jest to więc tylko zwrot środków z otrzymanej pomocy finansowej.
Radny K. Michalak zawnioskował o zmianę wydatkowania środków majątkowych
zapisanych pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Rosocha Kolonia”
i przeznaczenie ich na przebudowę drogi na odcinku Golina - Golina Kolonia. Wniosek swój
uzasadnił brakiem utwardzonych dróg w sołectwie Golina Kolonia. Powiedział, że na
przebudowę drogi w Golinie Kolonii opracowana jest już dokumentacja. Natomiast
w sołectwie Rosocha w ubiegłym roku zostały wybudowane dwie drogi. Oznajmił, że środki
z budżetu gminy powinny być wydatkowane solidarnie i sprawiedliwie.
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Radna U. Furmaniak zawnioskowała o przyjęcie zmian w budżecie w kształcie
zaproponowanym przez Burmistrza. Swój wniosek uzasadniła tym, że zaproponowana
budowa odcinka drogi stanowi łącznik pomiędzy dwoma sołectwami. Drogą tą odbywa się
dowożenie dzieci do szkoły.
Radny K. Michalak stwierdził, że dzieci z Goliny Kolonii również dowożone są do szkół. Ze
względu na brak drogi przejezdnej autobusy muszą zawracać od drogi krajowej K92.
Oznajmił, że dla niego najważniejszy jest sprawiedliwy podział środków gminnych.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zapisana kwota w wysokości 106 269 zł na przebudowę
odcinka o długości 500 m w Rososze Kolonii obejmuje również koszt projektu, czy będą
potrzebne dodatkowe pieniądze na opracowanie projektu.
Następnie powiedział, że w związku z wprowadzeniem elektronicznego poboru opłat
zachodzi niebezpieczeństwo wzmożonego ruchu pojazdów o masie powyżej 3,5 t. na odcinku
Golina – Konin, a co za tym idzie zostanie utrudniony mieszkańcom Goliny Kolonii wyjazd
na drogę krajową. Powinna więc zostać rozpoczęta budowa drogi w Golinie Kolonii. Jeżeli
jednak wśród radnych utworzyła się grupa większościowa, która popiera budowę drogi
w Rososze, to apeluje o wybudowanie innego odcinka drogi w Rososze prowadzącego
w kierunku traktu bieniszewskiego. Takie rozwiązanie uważa za zasadne i logiczne.
Następnie poparł wniosek złożony przez radnego K. Michalaka.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że na drogi w Rososze Kolonii nie ma jeszcze
opracowanej dokumentacji. Na drogi dojazdowe do pól uprawnych sporządza się
dokumentacje uproszczone.
Radny K. Michalak przypomniał, że na budowę drogi w Golinie Kolonii została już
opracowana druga dokumentacja. Pierwsza dokumentacja, która kosztowała 51 tys. zł straciła
ważność i istnieje podobne niebezpieczeństwo w stosunku do obecnej o wartości 38 430 zł,
której ważność upłynie za rok. Oznajmił, że pieniędzy gminnych nie można marnotrawić
i zaapelował do radnych o rozsądek i podjęcie słusznej decyzji.
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy dokumentacja traci ważność, jeżeli inwestycja została
już rozpoczęta.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że od uzyskania pozwolenia liczy się trzyletni okres na
zrealizowanie inwestycji, a od rozpoczęcia czas przedłuża się o następne lata.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez radnego
K. Michalaka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego K. Michalaka został odrzucony.
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2011.
Radny J. Szrama opuścił obrady X sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan obecnych radnych od
tej chwili wynosi 13.
Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały,
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (1 radny nieobecny podczas głosowania).
Za głosowało 12 radnych, przeciw 1 radny.
Uchwała Nr X/38/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 10
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Miejskiej w Golinie dotyczącego zagrożeń dla społeczności gminy Golina związanych
z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011 roku elektronicznego systemu poboru opłat za
korzystanie z autostrady dla samochodów o ładowności powyżej 3,5 tony.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych (1 radny nieobecny podczas głosowania).
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr X/39/2011 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Miejskiej w Golinie dotyczącego zagrożeń dla społeczności gminy Golina związanych
z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011 roku elektronicznego systemu poboru opłat za
korzystanie z autostrady dla samochodów o ładowności powyżej 3,5 tony została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Punkt 11
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wojdyński przedstawił protokół z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną za I kwartał 2011 roku, który stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Punkt 12
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz T. Nowicki odpowiadając na pytanie radnego W. Grodzkiego powiedział, że
obecnie wydawana jest decyzja środowiskowa na modernizację stacji redukcyjnej
w Kraśnicy. Przeprowadzona rozmowa z prezesem firmy „Avrio Media” dotyczyła spraw
związanych z niewyrażeniem zgody przez właścicieli na przeprowadzenie linii gazociągu
przez dwie działki: w Węglewie – za szkoła w kierunku lasu oraz w Golinie na odcinku
między oczyszczalnią a byłym „Bacutilem”. Trwają jeszcze negocjacje z właścicielami
działek i dopiero po uzyskaniu od nich zgody firma gazociągowa będzie mogła wystąpić
o pozwolenie na budowę. Zgodnie z przepisami pozwolenie uzyskuje się w ciągu 2 miesięcy.
Będziemy jednak starali się, aby firma otrzymała w krótszym czasie pozwolenie. Firmie
bardzo zależy na rozpoczęciu pierwszego etapu gazociąowania gminy i jak najszybciej
przystąpić do drugiego etapu. Planujemy również udostępnić w budynku Urzędu
pomieszczenie dla osoby, która będzie przyjmowała wnioski od osób wyrażających chęć
podłączenia się do gazociągu.
Punkt 13
Zapytania i wolne wnioski
Mieszkanka Goliny Wiesława Antkowiak odczytała pismo z dn. 21 marca 2011 r.
mieszkańców ul. Słowackiego kierowane do Komendanta Policji Miejskiej w Koninie
dotyczące zainstalowania na ul. Słowackiego urządzenia (fotoradar lub spowalniacze), które
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spowodowałoby zmniejszenie prędkości przejeżdżających pojazdów. Następnie zwróciła się
do Burmistrza z prośbą o pozytywne załatwienie zgłoszonego problemu.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała pismo dotyczące utworzenia klubu radnych pn.
„Niezależni”, które stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Sołtys Chrustów J. Karnafel zapytał się kiedy wykonawca rozpocznie usuwanie usterek
w nowo wybudowanych przydomowych oczyszczalniach.
Sołtys Goliny Kolonia A. Augustyniak zapytała się, co musi wydarzyć się, aby w Golinie
Kolonii została wybudowana droga. Czy mieszkańcy mogą mieć pewność, że opracowana
dokumentacja nie straci ważności i budowa drogi zostanie rozpoczęta w ciągu roku.
Oznajmiła, że na terenie sołectwa nic się nie dzieje w kierunku rozwoju wsi, nawet nie ma
tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości. Przy drodze gminnej obok targowiska powinien
również zostać postawiony znak z ograniczeniem tonażu, ponieważ droga nie jest
dostosowana do ruchu pojazdów z dużą ładownością. W ostatnim czasie z dużą
częstotliwością tamtędy jeżdżą ciężarówki przewożące żwir. Zwróciła się do radnej
U. Furmaniak, że argumentem do wybudowania drogi nie powinny być dzieci, ponieważ
dojazd dzieci do szkół odbywa się na terenie całej gminy. Stwierdziła, że radni nie wiedzą jak
wyglądają drogi w Golinie Kolonii. Oznajmiła, że mieszkańcom kończy się już cierpliwość
i na pewno zgłoszą problem do wyższej instancji. Poprosiła Burmistrza i radnych o ponowne
przeanalizowanie sprawy i podjęcie słusznej decyzji, która dzisiaj została nierozsądnie
podjęta.
Radna U. Furmaniak powiedziała, że również drogi w sołectwie Głodowo i Rosocha są
w bardzo złym stanie.
Sołtys Goliny Kolonia A. Augustyniak powiedziała, że na terenie gminy jak i w samym
mieście jest wiele dróg do wybudowania. Jednak Golina Kolonia nie posiada chociażby jednej
utwardzonej drogi. Uważa, że inwestycje powinny być dzielone w sposób sprawiedliwy.
Radna U. Furmaniak stwierdziła, że w ubiegłym roku w Rososze została wybudowana droga
powiatowa, a nie gminna, o którą mieszkańcy ubiegali się u starosty konińskiego.
Sołtys Barbarki S. Paszek zawnioskował o postawienie znaku z ograniczeniem tonażu do 18 t.
przy zjeździe z drogi K92 w kierunku Barbarki.
Radny K. Michalak zapytał się, czy właściciele działek, przez które przebiegać będzie
gazociąg nie będą ponosić kosztów przyłączy do swoich posesji.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że należy spodziewać się wzmożonego ruchu samochodów
o dużym tonażu przez okoliczne miejscowości w związku z wejściem w życie
elektronicznego poboru opłat. Potwierdzeniem tego może być wypadek drogowy na
autostradzie A2 w ubiegłym tygodniu, który spowodował ogromny korek drogowy.
Samochody w celu jego ominięcia przejeżdżały nawet okolicznymi wąskimi dróżkami.
Burmistrz T. Nowicki odnośnie usuwania usterek w przydomowych oczyszczalniach
powiedział, że wykonawca musi mieć podpisane przez każdego użytkownika oświadczenie
o sprawnie działającej oczyszczalni. Dopiero wtedy wykonawca będzie mógł wystawić
końcową fakturę. Zapłata za fakturę nastąpi dopiero po przedstawieniu zebranych podpisów
od wszystkich użytkowników oczyszczalni. Dodatkowo jeszcze będzie miał miejsce końcowy
odbiór inwestycji.

8

Odnośnie budowy drogi w Golinie Kolonii powiedział, że w budżecie gminy muszą zostać
zapisane środki na zrealizowanie tego zadania. Budowę drogi można przeprowadzić etapami.
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy kwotę w wysokości 79 500 zł na
budowę drogi asfaltowej do pól uprawnych. Ze względów finansowych trudniej jest
rozpocząć budowę dłuższej drogi i dlatego w zmianach budżetowych znalazł się odcinek
o długości 500 m w Rososze Kolonii. Po zrealizowaniu tego zadania przyjdzie czas na
budowę drogi w Golinie Kolonii. O zapewnieniu środków na przeprowadzenie inwestycji
decyduje Rada. Aby realizować inwestycje musimy sięgać po środki z zewnątrz, ponieważ
wyłącznie z własnych środków nie jesteśmy w stanie niczego wykonać.
W sprawie postawienia znaków drogowych powiedział, że jutro odbędzie spotkanie
z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych p. Zbigniewem Winczewskim i na pewno poruszy
zgłoszone dzisiaj sprawy. Postawienie znaków ograniczających tonaż na drogach lokalnych
uważa za uzasadniony.
Odnośnie darmowych przyłączy do gazociągu dla właścicieli działek, przez które ma
przechodzić sieć powiedział, że nie uczestniczył w takich rozmowach, podczas których
składane byłyby tego typu obietnice. Firma jest jednak skłonna zapłacić tym właścicielom
działek, aby móc jak najszybciej rozpocząć gazociągowanie. Burmistrz zwrócił się z prośbą
do radnych o pomoc w przeprowadzeniu negocjacji z właścicielami wspomnianych dwóch
działek, aby zgodzili się na poprowadzenie linii gazociągu przez swój teren.
W sprawie przejazdów tirów przez Golinę powiedział, że zgodnie z nowymi przepisami od
1 lipca br. zostaje wprowadzony elektroniczny pobór opłat autostradą dla pojazdów o masie
pow. 3,5 t. Skutkiem tego samochody, aby nie płacić za przejazd autostradą będą kierować się
na drogi alternatywne. Rada Miejska podjęła stanowisko o wynikającym z tego powodu
niebezpieczeństwie na naszych drogach. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich zapewnił, że
zostanie ustawione na ul. Słowackiego ograniczenie dla pojazdów o masie powyżej 18t.
Również na terenie Konina pozostanie ograniczenie 12t. Na drogach mają być
przeprowadzane wzmożone kontrole. Punktem bezpiecznym do kontrolowania jest miejsce
parkingowe w Wilcznej naprzeciw restauracji „U Kmiecia”. Planowaliśmy również ustawić
na terenie gminy mobilny fotoradar. Na rozpoczęcie tego typu pomiaru prędkości musimy
w budżecie zabezpieczyć 150 tys. zł. Pieniądze pochodzące z mandatów za przekraczanie
prędkości wpływałyby do budżetu gminy.
Natomiast w sprawie wymiany pokryw studzienek na ul. Słowackiego Burmistrz powiedział,
że obecnie w budżecie nie ma środków na ten cel. Obiecał, że postara się znaleźć w budżecie
gminy pieniądze na rozwiązanie tego problemu.
W. Antkowiak zaapelowała o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i nielekceważenie
problemu przez władze gminy i przez policję.
Komendant posterunku policji w Golinie Wojciech Staśkiewicz poinformował, że były
kilkakrotnie przeprowadzane pomiary prędkości na ul. Słowackiego. Jednak patrol drogowy
nie może codziennie kontrolować wyłącznie przejeżdżających ul. Słowackiego w Golinie.
Policja nie posiada na tyle środków, aby pilnować ruchu jedynie na ul. Słowackiego.
Dyrektor Domu Kultury Lucyna Lenard – Woźniak zaprosiła na zbliżające się „Dni Goliny”
i przedstawiła program zaplanowanych imprez.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w radio podawana była wiadomość, że dla tirów ma
zostać wprowadzona opłata za przejazd na odcinku Września – Golina, która przyczyniłaby
się do pewnego wyeliminowania tirów z naszych dróg.
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Sekretarz H. Bąk powiedział, że kierowcy tirów przygotowują się również do
przeprowadzania blokad, ponieważ uważają, że muszą mieć zapewnione przejazdy drogami
alternatywnymi do autostrady.
Punkt 14
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:27 obrady X Sesji Rady Miejskiej
w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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