P R O T O K Ó Ł NR XV/2011
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 27 października 2011 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych (nieobecny
radny L. Sieczkowski). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza
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
XV 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:
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji
i informacji podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2011-2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu
Rejonowego w Koninie na kadencję 2012-2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dn.
2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich
składów osobowych.
17. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2010 rok.
18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zakończenie XV Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska poinformowała, że na wniosek Skarbnika p.
K. Musiałkiewicz do porządku obrad zostały wprowadzone dwa punkty dotyczące podjęcia
uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji
podatku od nieruchomości oraz w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
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Radny Z. Maciaszek powiedział, że zgodnie z §34 statutu gminy Golina Przewodniczący
Rady po otwarciu sesji stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku
obrad. W związku z tym, że takie pytanie nie zostało zadane, więc w imieniu Klubu
„Koalicja” zawnioskował o poszerzenie przedstawionego porządku obrad o dwa punkty tj.
powołanie W-ce Przewodniczącego Rady i odwołanie Przewodniczącej Rady. Przypomniał,
że dn. 22 września br. Klub radnych „Koalicja” złożył pisemny wniosek formalny o zwołanie
nadzwyczajnej sesji w niniejszych sprawach. Przewodnicząca Rady A. Kapturska
w odpowiedzi na złożony wniosek stwierdziła, że zawiera on braki formalne. W dniu
29 września br. Klub „Koalicja” złożył kolejny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz
z projektami uchwał, na który to w odpowiedzi Pani Przewodnicząca ponownie wniosła
o uzupełnienie braków formalnych. W związku z tym Klub „Koalicja” zwrócił się na piśmie
dn. 14 października o wyjaśnienie i określenie braków formalnych w złożonym wniosku
o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Do dzisiejszego dnia Przewodnicząca Rady A. Kapturska
jednak nie udzieliła odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że takiej odpowiedzi udzieli na piśmie.
Następnie odniosła się do dyskusji w sprawie sytuacji panującej w radzie podczas wspólnego
posiedzenia Komisji. Stwierdziła, że w uzasadnieniu do jej odwołania z funkcji
Przewodniczącej Rady brak jest merytorycznych zarzutów, więc nie zamierza wprowadzać
pod obrady Rady Miejskiej w Golinie wniosków opartych o kłamliwe i oszczercze zarzuty
dotyczące jej osoby. Na dzisiejszej sesji jest aż 20 punktów do omówienia i do podjęcia są
ważne spraw dla gminy. Stwierdziła, że temat jej odwołania zaczyna już być nudny. Wobec
tego Przewodnicząca oznajmiła, że przechodzi do 3 punktu obrad sesji.
Radny S. Szczepniak poprosił radcę prawnego D. Kurowskiego o prawne wyjaśnienie
w odniesieniu do postępowania Przewodniczącej A. Kapturskiej.
Radca prawny D. Kurowski wyjaśnił, że zgodnie z przepisami Przewodnicząca powinna
poddać pod głosowanie złożony wniosek formalny.
Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że w stosownym czasie zwoła sesję poświęconą
zgłaszanemu wnioskowi.
Radny S. Szczepaniak zapytał się, dlaczego Przewodnicząca nie dopuszcza do głosu radnego
M. Wieczorka i czy wie w jakiej sprawie radny chciałby zabrać głos.
Radny W. Grodzki powiedział, aby Przewodnicząca przeszła do punktu 3 obrad sesji.
Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że nie udziela głosu radnemu M. Wieczorkowi.
Powiedziała, że wszyscy są już zmęczeni całą sytuacją, która wytworzyła się wokół jej
odwołania, a na dzisiejszej sesji jest wiele spraw ważniejszych do omówienia.
Radny Z. Maciaszek oznajmił, że skoro Przewodnicząca nie udziela głosu radnemu
M. Wieczorkowi, to radni Klubu „Koalicja” zamierzają opuścić salę narad w punktach obrad,
odnośnie których radny M. Wieczorek chciał zabrać głos.
Radny S. Szczepaniak ponownie zapytał się Przewodniczącej A. Kapturskiej, czy wie w jakiej
sprawie radny M. Wieczorek chciałby zabrać głos.
Przewodnicząca A. Kapturska udzieliła głosu radnemu M. Wieczorkowi.
Radny M. Wieczorek zawnioskował o usunięcie z porządku obrad sesji dwóch punktów:
15. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
i 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie
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z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich
składów osobowych.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że radny M. Zieleziński złożył chęć do pracy
w Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświatowej. W tym momencie nowo wybrany radny
M. Zieleziński nie należy do żadnej komisji w Radzie Miejskiej w Golinie, więc nie zamierza
przyjmować zgłoszonego wniosku radnego M. Wieczorka.
W-ce Przewodniczący Z. Kasprzak stwierdziła, że nie powołanie radnego M. Zielezińskiego
w skład żadnej z komisji jest uniemożliwianiem jemu pracy w radzie.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że powinien zostać także wybrany drugi w-ce
przewodniczący rady.
Przewodnicząca A. Kapturska przeszła do punktu 3 obrad sesji.
Punkt 3
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zawnioskowała o przyjęcie protokołu z XIV sesji
z pominięciem jego odczytywania.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem W-ce Przewodniczącej
Z. Kasprzak.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych (3 radnych nie głosowało).
Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych.
W związku z powyższym protokół został przyjęty.
Punkt 4
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie odczytał list z podziękowaniami za współpracę od Komendanta Miejskiej Policji
w Koninie Jarosława Rzymkowskiego.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Wojdyński zadał następujące pytania:
- na jakim etapie zaawansowania są prace budowlane na boisku „Orlik” w Golinie, która to
inwestycja została wprowadzona do budżetu na rok 2011 przez radnych: W. Grodzkiego,
U. Furmaniak, J. Kaliskiego, Z. Kasprzak, A. Kapturską, K. Michalaka, W. Wojdyńskiego
i Z. Maciaszka,
- jakie zostały wykonane prace remontowe na budynku szkoły podstawowej w Kawnicach za
kwotę w wysokości 50 tys. zł wprowadzoną do budżetu przez radnych: W. Wojdyńskiego, K.
Michalaka, L. Sieczkowskiego i W. Grodzkiego (miała zostać wyremontowana zachodnia
ściana budynku szkoły i pokrycie dachu sali gimnastycznej),
- na jakim etapie są prace zabezpieczające nowo wybudowany budynek OSP w Spławiu,
o które to wnioskował na XIV sesji w dniu 29 września br.,
- kiedy sala OSP w Przyjmie została przekazana do użytkowania szkole podstawowej
w Przyjmie i czy OSP w Przyjmie została obciążona kosztami za ogrzewanie w okresie
grzewczym wskazanym w protokole przez Komisję Rewizyjną,
- czy prawdą jest, że Burmistrz zablokował środki na wydatki zapisane w budżecie gminy
w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Jeżeli tak, to kiedy i z jakich powodów. Dlaczego nie
zostali poinformowani o tym radni.
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Radny W. Grodzki zapytał się na jakim etapie jest sprawa sprzedaży Ośrodka Zdrowia
w Golinie.
Punkt 6
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków
pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska
zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny.
Uchwała Nr XV/56/2011 w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Skarbnik K. Musiałkiewicz poinformowała o korektach redakcyjnych wprowadzonych do
projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w zakresie zapisu
budynków wykorzystywanych na cele wypoczynkowe oraz podstawa prawna została
uzupełniona o Monitor Polski z dnia 19 października br.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 2 radnych.
Radny W. Wojdyński wniósł o zapisanie w protokole, że radni W. Wojdyński i W. Grodzki
głosowali przeciw podjęciu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XV/57/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została
podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Skarbnik K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia formularza
deklaracji i informacji podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy podatek będzie trzeba wpłacać miesięcznie.
Pobór i wpłaty podatku w określonym miesięcznym terminie stanowić będą problem dla
sołtysów.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że zapis w ustawie wskazuje na miesięczne wpłaty
podatku od nieruchomości w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Radny W. Wojdyński powiedział, że może informację o podatku od nieruchomości należy
składać do 15 dnia każdego miesiąca, natomiast zapłata podatku odbywa się kwartalnie.
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Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że w ustawie, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012
r. jest zapis o miesięcznych wpłatach podatku od nieruchomości. Natomiast formularz
podatkowy należy składać w terminie takim jak ma to miejsce obecnie z tą tylko różnicą, że
w styczniu termin został wydłużony do 31 stycznia.
Burmistrz T. Nowicki w związku z wieloma wątpliwościami zawnioskował o wycofanie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji
podatku od nieruchomości i ponowne przedyskutowanie zgłaszanych zastrzeżeń na
posiedzeniu Komisji.
Radny W. Wojdyński zapytał się, co zmieni wniosek Burmistrza, skoro ustawa nakłada takie
a nie inne obowiązki.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że omawiany projekt uchwały tak jak inne
uchwały podatkowe, aby wejść w życie muszą zostać opublikowane w dzienniku urzędowym,
co wiąże się z wydłużoną w czasie procedurą legislacyjną. Zależy nam na tym, aby uchwała
weszła w życie od 1 stycznia 2012 r.
Radny K. Michalak stwierdził, że absurdem jest płacenie podatku od nieruchomości co
miesiąc, natomiast podatku rolnego kwartalnie.
Radny L. Kwiatkowski poparł wypowiedź radnego K. Michalaka.
Radny W. Grodzki powiedział, że miesięczne raty płacenia podatku mają na celu rozłożenie
obciążenia finansowego podatników, jeśli w przyszłości będzie także wliczany do podatku od
nieruchomości podatek śmieciowy.
Radny Z. Maciaszek stwierdził, że ustawa jest nadrzędna i w kompetencji radnych nie jest
zmiana jej zapisów.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy jest możliwe, aby rada uchwaliła kwartalne płatności
podatku.
Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że ustawa nakłada miesięczne terminy w płaceniu
podatku, więc jako przepis wyższego rzędu nie może być zmieniany przepisami niższego
rzędu.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy Burmistrz podtrzymuje swój wniosek.
Burmistrz T. Nowicki oznajmił, że decyzję w tej kwestii pozostawia Wysokiej Radzie.
Radny K. Michalak powiedział, że należy przeprowadzić głosowanie nad złożonym
wnioskiem Burmistrza.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad wnioskiem Burmistrza.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 0 radnych, przeciw głosowało 14 radnych.
W związku z powyższym wniosek Burmistrza nie został zaakceptowany, wobec czego
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały
w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 10 radnych, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
Uchwała Nr XV/58/2011 w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od
nieruchomości została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
Skarbnik K. Musiałkiewicz poinformowała, że podstawa prawna projektu uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych została uzupełniona o Monitor Polski
z dn. 19 października br.
Radny L. Kwiatkowski zawnioskował o nieodczytywanie stawek podatku od środków
transportowych z uwagi na wcześniejsze przedstawienie na posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca
zarządziła
L. Kwiatkowskiego.

głosowanie

nad

złożonym

wnioskiem

radnego

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych.
W związku powyższym Przewodnicząca A. Kapturska odczytała podstawę prawną i §2 - §4
projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu
uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XV/59/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca A. Kapturska ogłosiła przerwę. Czas trwania przerwy od 13:10 do 13:40.
Po przerwie Przewodnicząca A. Kapturska wznowiła obrady XV sesji.
Punkt 10
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy zaproponowana stawka podatku rolnego w wysokości
62,00 zł została zaopiniowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odczytała opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej Delegatura
w Koninie, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu oraz pismo Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu, które stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny S. Szczepaniak zapytał się, czy jest możliwe nie wpłacanie przez gminę na rzecz izby
rolniczej 2% zebranego podatku rolnego. Następnie zawnioskował o uchwalenie stawki
podatku rolnego w wysokości 42,00 zł.
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Radny K. Michalak oznajmił, że sytuacja rolników jest trudna i popiera wniosek radnego
S. Szczepaniaka.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czym sugerował się Burmistrz proponując taką dragońską
stawkę podatku rolnego.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że stawki podatkowe stanowią bardzo trudny temat.
Wszyscy chcielibyśmy, aby mieszkańcom gminy żyło się lepiej. Jednak oczekiwania
mieszkańców są także znaczne. Nie możemy maksymalnie obniżać podatków, ponieważ jest
to dochód gminy, a sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Z własnego doświadczenia wie, że
sytuacja w rolnictwie jest ciężka. Z prognozy finansowej na rok 2012 wynika, że
nadchodzący rok będzie dla gminy bardzo trudny. Zgodnie z przepisami o finansach
publicznych wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów własnych. Uważa, że
wnioskowana przez radnych stawka podatku rolnego w wysokości 42,00 zł jest stanowczo za
niska. W wyniku powstałej dyskusji Burmistrz zaproponował podatek w wysokości 55,00 zł.
Skarbnik K. Musiałkiewicz przedstawiła wyliczenia wpływów do budżetu gminy
osiągniętych z tytułu podatku rolnego w oparciu o zaproponowane stawki podatku.
Radny K. Michalak zapytał się, czy ktokolwiek policzył dochody i wydatki rolników, których
sytuacja finansowa jest trudna. Gmina Golina jest gminą typowo rolniczą i powinna być
przyjazna rolnikowi. Następnie ponowił o ustalenie podatku rolnego na wysokości 42,00 zł.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wielu rolników nie płaci podatku ze względu
na trudną sytuacją finansową.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że nie każdy rolnik ma takie znaczne dochody jak Burmistrz
i wielu rolnikom ciężko jest prowadzić działalność rolniczą. Znaczne podwyższenia podatków
spowodują wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc z MOPS. Bezzasadne jest
podwyższanie podatków, jeśli później następuje ich umarzanie. Za rok 2010 umorzenia
z tytułu podatków wynosiły ponad 270 tys. zł. Społeczeństwo gminy z roku na rok ubożeje,
a więc coraz więcej ludzi nie będzie stać na zapłacenie tak wysokich podatków. Powiedział,
że rozwój gminy nie zależy tylko od podwyższania podatków, ale przede wszystkim od
mądrego rządzenia. Następnie poparł wniosek radnego K. Michalaka w sprawie wysokości
stawki podatku rolnego.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zawnioskowała o wypośrodkowanie zgłoszonych stawek
podatku rolnego tj. pomiędzy 42,00 zł a 55,00 zł i zaproponowała stawkę podatku
w wysokości 48,00 zł.
Radny M. Wieczorek zaproponował stawkę podatku rolnego w wysokości 50,00 zł.
W związku, że radni nie zgłosili dalszych propozycji odnośnie wysokości stawek podatku
rolnego Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem stawki
zgłoszonej przez Burmistrza T. Nowickiego, a więc 55,00 zł.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 0 radnych.
W związku z powyższym stawka zgłoszona przez Burmistrza T. Nowickiego została
odrzucona.
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Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad stawką zgłoszoną przez
radnego M. Wieczorka, czyli 50,00 zł.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 5 radnych, przeciw 3 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że stawka podatku w wysokości 50,00 zł uzyskała
wymaganą zwykłą większość głosów.
Radny K. Michalak stwierdził, że pod głosowanie powinny zostać poddane wszystkie cztery
zaproponowane stawki podatku rolnego.
Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w tym przypadku głosowanie odbywa się do
momentu uzyskania wymaganej zwykłej większości głosów poczynając od wniosku najdalej
idącego.
Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została podjęta ze
stawką 50,00 zł za 1 dt i Uchwała nosi Nr XV/60/2011, której to treść Przewodnicząca
A. Kapturska odczytała.
Punkt 11
Skarbnik K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie
Finansowej nie powinna zostać podjęta uchwała o zaciągnięciu zobowiązań.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że zapisy dokonane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej powodują, że nie ma potrzeby podejmowania odrębnej uchwały w sprawie
zaciągania zobowiązań.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy przedstawiony projekt uchwały musi zostać podjęty na
dzisiejszej sesji.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że w sytuacji kiedy następuje zmiana nadwyżki
finansowej konieczne jest dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która
poprzedza uchwalenie zmian w budżecie.
Radny W. Wojdyński powiedział, że podczas omawiania tematu związanego z budową farm
wiatrowych Burmistrz T. Nowicki zapewniał, że zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyniesie ok. 15 - 25 tys. zł, a tymczasem zostaje zapisane
na niniejsze zadania 60 tys. zł. Prosi o dostarczenie projektu uchwały, gdzie wszystkie zmiany
zostaną wyszczególnione.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że wszystkie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej zostały opisane w uzasadnieniu oraz w załączniku nr 2 str. 1 do projektu uchwały.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014 i następnie zarządziła głosowanie nad
jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych (nieobecni podczas głosowania radni
L. Kwiatkowski i J. Szrama).
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Za głosowało 10 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Uchwała Nr XV/61/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2011-2014 została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny W. Wojdyński zapytał się jaką kwotę prognozuje się z tytułu wpływów z podatku
rolnego.
Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że będą to wpływy na poziomie ok. 150 tys. zł.
Radni L. Kwiatkowski i J. Szrama powrócili na salę narad (obecnych radnych 14).
Punkt 12
Skarbnik K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.
Radna U. Furmaniak powiedziała, że w Rososze Kolonii budowany jest odcinek drogi
o długości 200 m, a tymczasem w zmianach uchwały budżetowej zapisana jest długość 500
m.
Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego w przedstawionym projekcie uchwały zapisana
jest przebudowa drogi w Rososze Kolonii o długości 500 m, jeżeli ogłoszony był przetarg na
200 m.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że ze względu na wzrost kosztów został zmniejszony
zakres wykonania inwestycji w ramach zapisanych w budżecie środków finansowych.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że jest to dzielenie zadania na części.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że zmniejszenie zakresu wykonania inwestycji jest
uzasadnione ze względu na posiadane środki. Do wykonania pozostanie jeszcze 241 m drogi.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy takie postępowanie zgodne jest z prawnymi przepisami.
Radca prawny D. Kurowski potwierdził, że realizacja inwestycji w takim zakresie zgodna jest
z prawem.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok
2011. Następnie zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Uchwała Nr XV/62/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 została podjęta i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Punkt 13
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Goliny.
Ze względu na brak uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad
przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
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Uchwała Nr XV/63/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny
została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Punkt 14
Radny Z. Maciaszek – przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników
odczytał protokół z posiedzenia zespołu, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że wybory ławników przeprowadzane są
w głosowaniu tajnym. Następnie odczytała regulamin głosowania na ławników, który stanowi
załącznik nr 14 do protokołu i przeszła do dalszego etapu postępowania w wyborach
ławników, a mianowicie ogłosiła wybór Komisji Skrutacyjnej.
W skład Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące osoby: radny M. Wieczorek,
radna I. Kościelska i radny K. Michalak. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został
wybrany radny M. Wieczorek.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym wg listy obecności karty do głosowania na ławników do
Sądu Okręgowego, które radni po oddaniu głosów wrzucili do urny. Następnie Komisja
opuściła salę narad w celu zliczenia głosów i spisania protokołu z wyników głosowania.
Po powrocie na salę narad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wieczorek odczytał
protokół z głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Koninie, który stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym wg listy obecności karty do głosowania na
ławników do Sądu Rejonowego, które radni po oddaniu głosów wrzucili do urny. Następnie
Komisja opuściła salę narad w celu zliczenia głosów i spisania protokołu z wyników
głosowania.
Po powrocie na salę narad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wieczorek odczytał
protokół z głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Koninie, który stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
W związku z zakończeniem procedury wyborów ławników Przewodnicząca A. Kapturska
odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2012-2015 i zarządziła głosowanie nad jego
przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XV/64/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2012-2015 została jednogłośnie podjęta i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Punkt 15
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że nowo wybrany radny M. Zieleziński zgłosił
chęć pracy w Komisji Rewizyjnej. Również Klub Radnych „Niezależni” zgłosił radnego
K. Michalaka jako swojego przedstawiciela w skład Komisji Rewizyjnej.
Radny M. Zieleziński zgłosił o wyłączenie jego osoby z głosowania w związku z art. 25a
ustawy o samorządzie gminnym.
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Sekretarz H. Bąk powiedział, że art. 25a nie ma zastosowania do wyłączenia radnego
z głosowania, jeżeli dotyczy ono spraw organizacyjnych rady.
Radny M. Zieleziński podtrzymał jednak swój wniosek.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie poszerzenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak przypomniała, że podczas powoływania w grudniu
ubiegłego roku składu Komisji Rewizyjnej nie było wśród radnych chętnych do pracy
w Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 5 radnych, przeciw – 8, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym uchwała w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej nie została podjęta.
Punkt 16
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
I/6/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych. Powiedziała, że radny
M. Zieleziński wyraził chęć pracy w Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia
i Pomocy Społecznej. Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad
przyjęciem projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 5 radnych, przeciw – 8, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej
w Golinie z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Golinie i ich składów osobowych nie została podjęta.
Radny Z. Maciaszek wyjaśnił, że radni Klubu „Koalicja” głosowali przeciw podjęciu dwóch
ostatnich uchwał z powodu nie wycofania z porządku obrad tych projektów uchwał, który to
wniosek składał radny M. Wieczorek.
Przewodnicząca A. Kapturska oznajmiła, że zależy jej na sprawnej pracy rady i nie zamierza
uprawiać polityki, dlatego więc nie uwzględniła wniosku radnego M. Wieczorka.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak oznajmiła, że radni Klubu „Koalicja” swoją decyzją
ograniczają prawo do pełnego pełnienia funkcji radnego p. M. Zielezińskiemu.
Punkt 17
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała informację o złożonych
majątkowych za 2010 rok, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

oświadczeniach

Punkt 18
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnych:
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- w sprawie prac budowy boiska „Orlik” w Golinie powiedział, że zostały już wykonane
nawierzchnie na wszystkich boiskach, pozostały do wymalowania linie na boiskach. Do
końca tego miesiąca mają zostać dostarczone szatnie, rozłożona jest już instalacja elektryczna
i do zamontowania pozostały jeszcze lampy. W najbliższym tygodniu rozpocznie się montaż
ogrodzenia. Częściowo jest już wykonany chodnik wokół boiska wielofunkcyjnego. Do
wykonania pozostało urządzenie terenów zielonych wokół boisk, utwardzenie tłuczniem
parkingu od ul. Jasnej. Termin zakończenia inwestycji upływa w dniu 11 listopada br. która
ostatecznie musi zostać odebrana przez nadzór budowlany i wtedy kompleks boisk zostanie
dopuszczony do użytkowania,
- w szkole podstawowej w Kawnicach została ocieplona ściana zachodnia oraz zostały
wymienione instalacje sanitarne i wyremontowana podłoga,
- odnośnie budynku remizy OSP w Spławiu powiedział, że wyraził zgodę na docieplenie
ścian zewnętrznych dobudowanego budynku oraz sufitu w garażu strażnicy. Prace zostały
wykonane poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego,
- umowa na użytkowanie sali OSP w Przyjmie przez szkołę podstawową została podpisana
5 września br. Szkoła korzysta z sali od wtorku do piątku do godz. 11:00. Koszty za
ogrzewanie ponosi szkoła oraz w części biblioteka,
- w oświacie zostały wprowadzone ograniczenia wydatków, celem nie naruszenia dyscypliny
finansowej,
- w sprawie sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w Golinie poinformował, że
przygotowywane są dokumenty potrzebne do podpisania aktu notarialnego.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy został zabezpieczony dach na budynku sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kawnicach.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że nie zostały przeprowadzone prace remontowe na
budynku sali gimnastycznej ze względu na ograniczone środki finansowe.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w budynku strażnicy w Spławiu zostało zabezpieczone
podłoże przed wilgocią.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że ocieplone zostały tylko ściany zewnętrzne.
Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego umowa na użytkowanie sali została podpisana
pomiędzy szkoła podstawową w Przyjmie a OSP w Przyjmie, skoro właścicielem jest gmina.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że po zakończeniu inwestycji gmina przekazała budynek
w zarząd OSP w Przyjmie.
Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego radni nie zostali o tym poinformowani.
Burmistrz T. Nowicki stwierdził, że radni o tym wiedzieli, a zastrzeżenia były tylko co do
niemożności korzystania z sali przez szkołę, co nastąpiło z początkiem bieżącego roku
szkolnego.
Radny W. Wojdyński zapytał się o rozliczenia mieszkańców budynku strażnicy w Przyjmie
za ogrzewanie.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że są wydzielone liczniki. Szkoła zapewnia ogrzewanie
sali sportowej, a ogrzewanie pozostałych pomieszczeń należy do obowiązków OSP
w Przyjmie.
Radny W. Wojdyński zapytał się komu będą przekazywane opłaty za ogrzewanie mieszkań.
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Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że rozliczenia będą następować ze szkołą.
Radny W. Wojdyński zapytał się na jakiej zasadzie następować będzie rozliczenie, skoro przy
piecu głównym nie ma zainstalowanego ciepłomierza, tylko liczniki są w wyremontowanej
części strażnicy.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że na podstawie odczytów z licznika następować będzie
rozliczenie kosztów ogrzewania.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy jednostka OSP w Przyjmie została obciążona kosztami
za ogrzewanie za okres od zakończenia inwestycji do 10 września br.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że w tym momencie nie potrafi udzielić szczegółowej
odpowiedzi na powyższe pytanie.
Radny W. Wojdyński poprosił Burmistrza o odpowiedź na piśmie. Następnie zapytał się, czy
w związku z ograniczeniami wydatkowania, placówki oświatowe mają prawo do
wykorzystywania zapisanych środków w budżecie, czy wcześniej muszą otrzymać zgodę od
burmistrza bądź jego zastępcy.
Z-ca Burmistrza A. Budny odpowiedział, że ograniczenia wydatkowania nie miały na celu
wstrzymania środków na wydatki, lecz utrzymanie reżimu finansowego w zakresie
uzgadniania większych wydatków w poszczególnych szkołach, z wyjątkiem bieżących
wydatków.
Radny W. Wojdyński zapytał się kiedy zostało wydane stosowne ku temu zarządzenie.
Z-ca Burmistrza A. Budny odpowiedział, że dokładnie nie pamięta kiedy, ale zarządzenie
zostało wydane w letnich miesiącach.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w związku z wydanym zarządzeniem, szkoły
przekraczają wykonanie zaplanowanego budżetu.
Burmistrz T. Nowicki oznajmił, że w połowie bieżącego roku przewidywaliśmy iż pod koniec
roku wydatki bieżące mogą przewyższyć dochody własne, co zgodnie z przepisami
o finansach publicznych jest niedozwolone. Utrzymanie oświaty jest jednym z największych
wydatków dla budżetu, więc dlatego takie ograniczenia w wydatkach zostały wprowadzone.
Radny W. Wojdyński zapytał się Z-cy Burmistrza A. Budnego, czy zdarzyło się, że szkoły
przekroczyły swoje limity wydatków.
Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że wątpliwości budził zakup przez gimnazjum pługu
do odśnieżania, który w danym momencie nie musiał zostać zakupiony.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że gimnazjum kupiło urządzenie do
zamiatania i odśnieżania, którego koszt wynosił ok. 2 tys. zł. W związku z tym, że gimnazjum
zarządza dużym obszarem terenu przy szkole i za każdorazowe odśnieżanie terenu przez
ZGKiM szkoła musiała ponosić koszty, dyrektor podjął decyzję o zakupie takiego urządzenia,
co zostało zakwestionowane przez organ prowadzący.
Z-ca Burmistrza A. Budny stwierdził, że w związku z tym zakupem dokonanym przez
dyrektora gimnazjum zostało wprowadzone ograniczenie wydatkowania, aby na przyszłość
podobne sytuacje bez uzgodnień z organem prowadzącym się nie powtarzały.
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Radny W. Wojdyński zapytał się, co stanie się, jeżeli zostanie w placówce oświatowej
przekroczony budżet przy wydanym nakazie dyrektorowi przez burmistrza dokonania
jakiegoś zakupu. Kto wtedy będzie ponosił odpowiedzialność za przekroczenie budżetu. Nie
rozumie działania Burmistrza, który nakłada kontrolę jeszcze przed wykonaniem budżetu.
Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że dyrektorzy powinni wcześniej ustalać z pionem
finansowym, czy mają do dyspozycji określone środki w budżecie.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że w trakcie roku budżetowego weryfikowane są potrzeby
w gminie i zapisane w budżecie na ten cel środki oraz wcześniej podjęte decyzje.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że prowadzona jest wielka nagonka na
gimnazjum. Zakup urządzenia do odśnieżania, który nie przekroczył budżetu gimnazjum był
uzasadniony, ponieważ w okresie zimowym pracownik gimnazjum musi odśnieżać rozległy
obszar, aby zapewnić m.in. dostęp do kotłowni i stołówki. Kotłownia przy gimnazjum
zapewnia również ogrzewanie szkole podstawowej, a zaśnieżony dojazd do kotłowni
uniemożliwia dostarczania opału, a do stołówki produktów do sporządzenia posiłków.
Należałoby raczej przyjrzeć się innym wydatkom w placówkach oświatowych, które nie
zawsze są zasadne.
Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy na konto gminy zostały wpłacone pieniądze
za sprzedaż budynku ośrodka zdrowia w Golinie.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że jeszcze nie otrzymaliśmy pieniędzy ze sprzedaży
budynku ośrodka zdrowia.
Punkt 19
Zapytania i wolne wnioski
Radny W. Grodzki zawnioskował o powstrzymanie wykonania uchwały nr V/32/2007 z dn.
8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży ośrodka zdrowia.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że należy uszanować decyzję rady z poprzedniej kadencji.
Przetarg został rozstrzygnięty i nie można narażać gminy na ponoszenie rekompensat
nowemu właścicielowi z tytułu utraconych korzyści.
Radny W. Wojdyński zapytał się ile gmina będzie musiała płacić nowemu właścicielowi za
wynajem pomieszczeń zajmowanych przez MOPS i GKRPA. Obawia się, że po 5 lata gmina
może zapłacić więcej za wynajem niż otrzyma ze sprzedaży ośrodka zdrowia. Zapytał się, co
stanie się kiedy spółka lekarza rodzinnego nie podpisze z nowym właścicielem umowy na
wynajem pomieszczeń. Powiedział, że w budżecie powinny zostać zapisane środki z
przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń przez MOPS i GKRPA.
Burmistrz T. Nowicki odpowiedział, że gmina jeszcze jest właścicielem budynku ośrodka
zdrowia. Umowę z nowym właścicielem gmina będzie podpisywać po podpisaniu aktu
notarialnego.
Radny K. Michalak zwrócił uwagę, że nieprawidłowo zostały postawione znaki informacyjne
z nazwą Golina Kolonia. Następnie zapytał się, czy Burmistrz zamierza wydać decyzję na
dzierżawę gruntów zielonych na rzecz jego syna, o którą ubiega się już od ubiegłego roku.
Następnie oznajmił, że można było pozyskać środki na przeprowadzenie remontu budynku
ośrodka zdrowia w Golinie w ramach Regionalnego Programu Województwa
Wielkopolskiego. Wnioski można było składać od III kwartału br. a udział własny jednostek
samorządu terytorialnego wynosił tylko 1% kosztów kwalifikowanych.
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Radny S. Szczepaniak powiedział, że oburzony jest wypowiedzią radnego W. Grodzkiego,
który podczas wspólnego posiedzenia Komisji stwierdził, że „radni burmistrza sprzedali
ośrodek zdrowia”, kiedy dobrze pamięta, że przeciw sprzedaży głosowali tylko radni
W. Wojdyński i J. Podlasiński. Natomiast 10 pozostałych radnych opowiedziało się za
sprzedażą ośrodka zdrowia, a 3 wstrzymało się od głosu.
Następnie powiedział, że kiedy pytał się Sekretarza H. Bąka, czy jest powołana komisja do
szacowania strat powstałych w wyniku przymrozków usłyszał, że taka komisja nie
funkcjonuje. A tymczasem dowiaduje się, że komisja działała i można było składać wnioski
o odszkodowania.
Radny W. Grodzki złożył wniosek formalny o powstrzymanie wykonania uchwały nr
V/32/2007 w sprawie sprzedaży ośrodka zdrowia.
Radny Z. Maciaszek zapytał się na jakich zasadach odbywa się rozliczania za ogrzewanie
pomiędzy Domem Kultury a OSP w Golinie. Następnie zapytał się, czy zostanie
zlikwidowany wał ziemi od strony ul. Zielonej, który został usypany podczas budowy boiska
„Orlik”. Obecnie jest on zarośnięty chwastem, a można byłoby zorganizować tam dla dzieci
podczas zimy miejsce do zjeżdżania na sankach.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że wał zostanie zlikwidowany, ponieważ na tym terenie
przewidziany jest plac zabaw dla dzieci oraz sky park.
Radny W. Wojdyński powiedział, że przy piecu w kotłowni przy szkole podstawowej
w Przyjmie nie ma licznika głównego tylko liczniki są w budynku strażnicy. Gdyby licznik
główny zamontowany był przy piecu można byłoby wyliczyć ile kJ pochłonęło ogrzewanie
strażnicy a ile szkoły w Przyjmie. Chodzi tutaj o ekonomiczne gospodarowanie i dbałość
o racjonalne wydatkowanie pieniędzy w oświacie.
Radny powiatu konińskiego A. Kulczak zgłosił potrzebę zwiększenia na ulicach koszy na
śmieci oraz zasypanie dziur w parku, które powstały na ścieżkach po wrześniowych ulewach.
Sołtys Kawnic J. Modelski oznajmił, że jest zaskoczony dzisiejszą decyzją większości
radnych, którzy nie wyrazili aprobaty dla nowo wybranego radnego z Kawnic do prac
w komisjach rady. Zapytał się, czy w związku z tym w obecnej kadencji w Kawnicach nie
będzie przeprowadzonych żadnych przedsięwzięć.
Sołtys Radoliny K. Szymański powiedział, że już 5 razy w tym roku szkolnym gimbus nie
dojechał do Radoliny i w związku z tym dzieci miały uniemożliwiony dojazd do szkoły.
Zgłosił również, że w ostatnim czasie urwało się koło od gimbusa. Następnie zgłosił potrzebę
wykoszenia rowów w Radolinie.
Burmistrz T. Nowicki powiedział, że odnośnie dzierżawy działek zostanie ogłoszony przetarg
najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. W sprawie oznaczenia tablicami
informacyjnymi Goliny Kolonii powiedział, że tablice ustawiała GDDKiA. Po wykonaniu
prac sołtys Goliny Kolonii wraz z członkiem rady sołeckiej zaakceptowali taki stan. Odnośnie
komisji szacującej straty przymrozkowe Burmistrz powiedział, że powołana komisja
pracowała w terenie i dokonywała spisów na każdej zgłoszonej działce.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że podczas rozmowy z Sekretarzem usłyszał, że nie ma
takiej komisji.
Sekretarz H. Bąk odpowiedział, że w tym czasie komisja nie działała.
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Następnie Burmistrz T. Nowicki powiedział, że w związku z ograniczeniami finansowymi
gminy nie stać na dodatkowe montaże koszy na śmieci, jak również na bieżące opróżnianie
koszy. Natomiast na terenie parku w najbliższym czasie zagrożenia powstałe w wyniku ulewy
i huraganu zostaną usunięte.
Z-ca Burmistrza A. Budny powiedział, że w sprawie zgłoszenia problemów z dojazdami
gimbusa nic nie jest mu wiadome, co oczywiście postara się wyjaśnić.
Sekretarz H. Bąk powiedział, że ze względów na trudności finansowe w gminie trudno będzie
sprostać oczekiwaniom mieszkańców, nawet na wykoszenie chwastów na rowach brakuje
pieniędzy.
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
wielkopolskiego dotyczące Uchwały Nr XIV/55/2011 w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole w gminie Golina, która stanowi załącznik nr 19 do
protokołu. Następnie Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się radnego W. Grodzkiego
jakich spodziewa się decyzji odnośnie złożonego wniosku o odstąpienie od wykonania
uchwały w sprawie sprzedaży ośrodka zdrowia.
Radny W. Grodzki powiedział, że należałoby powrócić do tematu w sprawie sprzedaży
ośrodka zdrowia i przeprowadzić ponowne głosowanie.
Radny Z. Maciaszek oznajmił, że nie zamierza prostować decyzji, którą powzięła rada
w poprzedniej kadencji. Powiedział, że nie jest możliwe, aby lekarze pozostawili pacjentów
bez opieki, ponieważ pieniądze otrzymują za każdego pacjenta.
Radny powiatu konińskiego M. Durczyński powiedział, że jest nowe rozporządzenie ministra
zdrowia mówiące o tym, że pieniądze z NFZ będą przekazywane za prowadzenie placówek
zdrowotnych.
Radny S. Szczepaniak powiedział, że ośrodek zdrowia w Kawnicach został także sprzedany
i nie było prowadzonych żadnych protestów i nikt się nie sprzeciwiał sprzedaży. Budynek
przychodni został wyremontowany i bardzo dobrze funkcjonuje.
Radny powiatu konińskiego A. Kulczak powiedział, że w roku 2003 kiedy była omawiana
sprawa sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w Kawnicach, mieszkańcy Kawnic protestowali
przeciwko sprzedaży.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że obawia się o zapewnienie ciągłości
dostępu do usług medycznych w Golinie.
Radny powiatu konińskiego A. Kulczak zapytał się jaki jest końcowy termin umowy na
wynajem lokalu przez spółkę lekarza rodzinnego podpisanej z gminą.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że umowa zawarta jest do końca 2012 roku.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na dzisiejszej sesji nie podda pod głosowanie
wniosku złożonego przez radnego W. Grodzkiego. Musi się zastanowić, co dalej z tym zrobić.
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Punkt 20
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:15 obrady XV Sesji Rady Miejskiej
w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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