P R O T O K Ó Ł NR XII/2011
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 1 września 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, Zastępca Burmistrza
Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz
oraz radca prawny Dominik Kurowski.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XII Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 14:00 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.
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska oddała głos dyrektorowi Konińskiego Banku
Żywności p. Zdzisławowi Kępie.
Dyrektor Zdzisław Kępa przedstawił historię banku oraz przybliżył ideę funkcjonowania
banku mającą na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym. Poinformował o zasadach
zbiórki żywności, a następnie dystrybuowania żywności potrzebującym.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy Ośrodek Pomocy Społecznej może uczestniczyć
w podziale zebranej żywności.
Dyrektor Z. Kępa odpowiedział, że Ośrodek Pomocy Społecznej jedynie koordynuje rozdział
żywności, czyli wskazuje osoby, które spełniają warunki do otrzymania takiej pomocy.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy gminy mogą refundować koszty transportu
przeznaczonego do odbioru żywności z banku.
Dyrektor Z. Kępa powiedział, że wiele gmin zapewnia transport, a także refunduje jego
koszty np. Grodziec, Rychwał, Rzgów.
Punkt 2
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
Przyjęcie protokołu z XI Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty,
Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania statutu gminy
Golina.
3.
4.
5.
6.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2012-2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej
działającej na terenie gminy Golina.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „W trosce
o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego” Nr: POKL.09.01.01-30-020/11
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność gminy.
15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Golinie Nr XXI/104/2004 z dn.
30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na drogach gminnych.
16. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej za II kwartał
2011 roku.
17. Opinia Rady Miejskiej w Golinie w sprawie planu rekultywacji dróg na rok 2011.
18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zakończenie XII Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny S. Szczepaniak złożył wniosek formalny o poszerzenie przedstawionego porządku
obrad w punkcie 6 podjęciem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Golinie. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny W. Grodzki odczytał wniosek podpisany przez pięciu radnych: Z. Kasprzak,
W. Grodzkiego, K. Michalaka, L. Sieczkowskiego i W. Wojdyńskiego sprzeciwiający się
odwołaniu radnej A. Kapturskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie.
Stwierdził, że zarzuty stawiane Przewodniczącej są kłamliwe i tendencyjne, a brak
neutralności i możliwości koncyliacyjnej współpracy uniemożliwiającej skuteczne działanie
rady na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców gminy można przypisać radnym
chcącym odwołać przewodniczącą. Stwierdził, że wobec niewielkich środków w budżecie
gminy dla grupy ośmiu radnych interes własny jest ważniejszy niż dobro golińskiej wspólnoty
samorządowej. Powiedział, że mieszkańcy gminy popierają Przewodniczącą.
Oznajmił, że na wspólnych posiedzeniach Komisji sprawa związana z odwołaniem
Przewodniczącej nie jest omawiana, tylko dopiero na sesjach radni próbują dokonać zmian.
Radny W. Wojdyński powiedział, że nie rozumie stwierdzenia o podjęciu kroków prawnych
w sytuacji kiedy wniosek o odwołanie przewodniczącej nie zostanie uwzględniony. Wniosek
powinien zostać złożony wcześniej zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie. Stwierdził,
że zadaniem radnych jest praca dla dobra i rozwoju gminy. Był zdziwiony, a zarazem
zbulwersowany kiedy usłyszał od mieszkańców Adamowa, iż jeden z radnych opowiada, że
„rada zostanie rozwalona i to oni będą rządzić”. Oznajmił, że trzynastu radnych składając
ślubowanie dopowiadali „tak mi dopomóż Bóg”, więc zastanawia się, czy Bóg właśnie tego
chce. Po trzech miesiącach próbuje jeszcze odwoływać się przewodniczącą nie znając tak
naprawdę powodów. Radni powinni budować gminę, a nie ją rozwalać. Powinni głosować
nad uchwałami zgodnie z własnym sumieniem, a nie pod kogoś dyktando. Stwierdził, że nie
rozumie takiego postępowania radnych. Nie rozumie również, dlaczego Burmistrz rozmawia
z Przewodniczącą tylko telefonicznie. Wątpliwości części radnych odnośnie środków
finansowych na budowę drogi powiatowej Golina – Kazimierz Bisk. czy budowy farm
wiatrowych wynikają z troski o dobro gminy i jej mieszkańców. W radzie tylko pięciu lub
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sześciu radnych zabiera głos, pozostali zaś milczą. Jeżeli w dalszym ciągu grupa radnych
będzie zamierzała odwołać przewodniczącą, to radni powinni otrzymać w wymaganym
terminie odpowiedni komplet materiałów na sesję.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak stwierdziła, że praca obecnej Przewodniczącej jest lepsza
niż przewodniczących w poprzednich kadencjach. Przewodnicząca podejmowała wiele prób,
aby zjednać wszystkich radnych. Przykre jest, że własne interesy i materialne chęci chcą
zniszczyć człowieka, który na to nie zasługuje. Uważa również, że na Komisjach powinny
najpierw zostać wyjaśnione zarzuty stawiane Przewodniczącej. Jeżeli argumenty będą
przemawiać za tym, że należy odwołać przewodniczącą, ponieważ nie jest osobą kompetentną
to ona również opowie się za jej odwołaniem. Uważa jednak, że Przewodnicząca jest osobą
doświadczoną, która w życiu zawodowym sprawowała kierownicze stanowiska, a obecnie
składane uzasadnienia o odwołanie przewodniczącej są zwykłymi oszczerstwami.
Radny W. Wojdyński poprosił Przewodniczącą A. Kapturską o dalsze prowadzenie sesji
według przedstawionego porządku.
Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że jest osobą odpowiedzialną i zawsze stara dobrze
wywiązywać się z powierzonych jej obowiązków. Stwierdziła, że może sprawowanie w taki
sposób funkcji przewodniczącej rady jest niewygodne dla niektórych radnych. Sił w tej całej
sytuacji dodają jej mieszkańcy gminy, którzy wierzą, że jest w stanie zrobić wiele dobrego dla
gminy. Następnie przytoczyła słowa swojej koleżanki: „Anka, całe życie byłaś szanowana
i nagradzana, a teraz te kmioty chcą cię wykończyć. Rzuć to wszystko, bo szkoda twojego
zdrowia”. Jest to więc wszystko, co może dzisiaj powiedzieć. Powiedziała, że dzisiejszą sesję
zwołała na prośbę Burmistrza, ponieważ jest do podjęcia wiele uchwał, które są ważne dla
funkcjonowania gminy. Stawiane zarzuty, że nie zwołuje sesji są bezpodstawne, czego
dowodem jest zwołanie w ciągu dziewięciu miesięcy aż dwunastu sesji. Oznajmiła, że dobro
gminy jest dla niej najważniejsze i zależy jej, aby na dzisiejszej sesji zaproponowane uchwały
były podjęte. Chciałaby wobec tego kontynuować obrady sesji i prosi o wyciszenie emocji.
Ponownie stwierdziła, że sprawę z jej odwołaniem należy przedyskutować na komisjach,
ponieważ nie zależy jej na pełnieniu funkcji przewodniczącej. Przypomniała, że już od dawna
prosi o wspólne spotkanie z Burmistrzem i radnymi odnośnie panującej sytuacji w radzie.
Radny W. Wojdyński zaproponował, aby z uwagi na rocznicę wybuchu II wojny światowej
uczcić minutą ciszy pamięć poległych w wojnie.
Obecni na sesji uczcili minutą ciszy pamięć poległych w II wojnie światowej.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zaproponowała zwołanie w najbliższym czasie wspólnego
posiedzenia Komisji odnośnie atmosfery panującej w radzie.
O godz. 14:55 radni U. Furmaniak, I. Kościelska, L. Kwiatkowski, Z. Maciaszek,
W. Miętkiewicz, S. Szczepaniak, J. Szrama i M. Wieczorek opuścili obrady XII sesji Rady
Miejskiej. W związku z tym na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 6 radnych, wobec
czego obecnych radnych jest mniej niż połowa ustawowego składu rady wymagana do
podjęcia decyzji i uchwał.
Radny W. Grodzki stwierdził, że radni chyba się obrazili, a wychodząc z sali sprawili
przykrość Burmistrzowi, ponieważ uchwały na którym bardzo zależało Burmistrzowi nie
będą mogły być dzisiaj podjęte ze względu na brak quorum.
Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że zarzucanie jej braku współpracy pozostawia bez
komentarza.
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Radny W. Wojdyński wniósł o przygotowanie listy obecności radnych na dzisiejszej sesji na
godz. 15:00.
Lista obecności radnych na godz. 15:00 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że obrady XII sesji mogą być prowadzone za
wyjątkiem punktów dotyczących podejmowania uchwał.
Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że na obecną chwilę nie ma przegłosowanego
porządku obrad. Odczytał zapisy par. 42 statutu gminy Golina odnośnie zgłaszania wniosków
formalnych do zmiany porządku obrad, poddawania ich pod dyskusję i pod głosowanie.
Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że radni wychodząc z sali uniemożliwili jej
przeprowadzenie głosowania nad wnioskami złożonymi przez radnych S. Szczepaniaka
i W. Grodzkiego.
Radny W. Wojdyński odczytał par. 24 ust. 1 pkt 3 statutu gminy Golina mówiący o zwołaniu
sesji przez przewodniczącego i dostarczeniu radnym materiałów na 7 dni przed sesją.
Stwierdził, że radni nie otrzymali projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że materiały wysyłane radnym dotyczą
poszczególnych punktów porządku sesji ustalonego przez przewodniczącego. Nie jest więc
możliwe dostarczenie radnym we wskazanym terminie materiałów, które dotyczą
wnioskowanych zmian do porządku.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać
głos.
Radny Rady Powiatowej Z. Paszek powiedział, że po zmianach, które zaszły w Starostwie nie
jest już członkiem w zarządzie. Razem z radną A. Chojnacką znalazł się w opozycji,
natomiast koalicjantem są radni M. Durczyński i A. Kulczak. Będąc członkiem zarządu
gwarantował, że będzie wybudowana ul. Cmentarna w Golinie. W obecnej sytuacji
inwestycja jest zagrożona, a wszelkie zażalenia w tej sprawie należy składać radnym
z koalicji.
Radny Rady Powiatowej A. Kulczak powiedział, że ze względu na ograniczone środki
finansowe planowane jest wybudowanie ul. Cmentarnej w dwóch etapach: I etap jesienią
bieżącego roku, a II etap w przyszłym roku.
Radny W. Wojdyński powiedział, że zgodnie z przepisami nie ma potrzeby przeprowadzania
głosowania ustalonego porządku obrad sesji.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że ustalonego przez przewodniczącego porządku
obrad nie trzeba przegłosowywać. Jednak jeżeli zostaną zgłoszone wnioski formalne o zmianę
porządku należy dokonać głosowania tych zmian.
Radny K. Michalak powiedział, że grupa radnych opuszczając obrady sesji nie dała
Przewodniczącej szansy przeprowadzenia głosowania złożonych wniosków. Radni wyszli bez
słowa, nie podając powodów takiego zachowania. Stwierdził, że w taki sposób kulturalny
człowiek nie postępuje, jest to naganne zachowanie.
Radny W. Grodzki powiedział, że Przewodnicząca ma już dosyć pełnienia tej funkcji. Jednak
jako osoba odpowiedzialna chciałaby doprowadzić rozpoczęte sprawy do ich zakończenia.
Oznajmił, że decyzją radnych będących w opozycji do budżetu została wprowadzona budowa
boiska Orlik w Golinie, a zrezygnowano z remontu budynku biblioteki. Przyczyną takiej
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decyzji było otrzymanie pieniędzy z zewnątrz, których w przyszłym roku moglibyśmy już nie
otrzymać.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że ze względu na niemożność ustalenia porządku obrad sesji
trwające obecnie obrady nie można nazwać sesją rady. Jest to tylko zwykłe spotkanie.
Radny W. Grodzki powiedział, że z przebiegu obrad musi zostać spisany protokół.
Przewodnicząca może przerwać obrady XII sesji do odwołania.
Radny W. Wojdyński powiedział, że w momencie otwarcia sesji Przewodnicząca stwierdziła
quorum.
Radca prawny D. Kurowski oznajmił, że do podjęcia każdej uchwały potrzebne quorum. Nie
można odwoływać się do stanu podczas otwierania sesji.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że na sesję przyszli zaproszeni goście
i może oni mają do przekazania pilne sprawy i chcą zadać pytania.
Przewodniczący Rady Os. Starówka zapytał się, czy zostanie rozpoczęta budowa ul. Polnej.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że obecnie nie może udzielić odpowiedzi na pytanie,
ponieważ trwa ustalanie zmian w budżecie. Wszystkie nie rozpoczęte, a zaplanowane na
obecny rok zadania zostały wstrzymane. Myślimy jeszcze o wprowadzeniu do budżetu
remontu budynku biblioteki.
Przewodniczący Rady Os. Wschód powiedział, że na placu budowy boiska Orlik stoją
2 bramki, które są własnością osiedla. Poprosił więc Burmistrza o pozostawienie radzie
osiedla decyzji, co do zmiany ich miejsca. Następnie zapytał się, czy jest szansa na
oznakowanie z nazwami ulic w mieście. Powiedział, że zwróci się z wnioskiem do
Burmistrza, aby w przyszłorocznym budżecie na wzór funduszy sołeckich zapewnić środki
także osiedlom w mieście Golina na realizację przedsięwzięć.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała zapisy par. 31 statutu gminy Golina.
Radny Rady Powiatowej Z. Paszek poinformował o konserwacji rowów przez Gminną Spółkę
Wodną oraz o pozyskaniu środków z zewnątrz. Powiedział, że po otrzymaniu dotacji zostanie
wyczyszczony rów Radolina, Lubiecz – Przyjma. Obecnie jest konserwowany rów Kraśnica
i Węglew Kol. Zaapelował do sołtysów o zbieranie składek na spółkę wodną, aby zwiększyć
dochody spółki. Spółka wodna, aby otrzymać dotację musi posiadać także środki własne.
Radny K. Michalak zapytał się kto jest odpowiedzialny za stan tzw. strugi kawnickiej.
Z. Paszek odpowiedział, że odpowiedzialnym jest marszałek województwa. Poinformował
także, że z powiatu konińskiego została przyznana dotacja dla spółki wodnej na oczyszczenie
przepustu wzdłuż drogi powiatowej w Spławiu.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że sesja może być kontynuowana, chociaż nie ma quorum,
jednak musiał być wcześniej przegłosowany porządek obrad, ponieważ zostały zgłoszone
wnioski o wprowadzenie zmian do porządku. Tymczasem głosowanie nie odbyło się, a więc
nie ma ustalonego porządku obrad XII sesji. W obecnej sytuacji ze względu na brak quorum
nie może zostać przeprowadzane głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami o zmiany porządku
oraz nad przyjęciem uchwał.
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Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że atmosfera jaka wytworzyła się w radzie ma
negatywny wpływ na stan jej zdrowia. Stawiane zarzuty w stosunku do jej osoby są
bezpodstawne i na pewno jej osoba nigdy nie będzie stanowiła przeszkody dla dobra gminy.
Wobec zaistniałej sytuacji Przewodnicząca Rady Anna Kapturska przeprosiła obecne osoby
za powstały stan i zamknęła o godz. 15:30 XII Sesję Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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