P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2011
z odbytej Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 15 grudnia 2011 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych (nieobecny
radny J. Szrama). 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 i Skarbnik Goliny Kinga
Musiałkiewicz.
Punkt 1
XVIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej otworzyła o godz. 16:50 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.
4.
5.

Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2011-2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej
na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku
i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach będących w posiadaniu
MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej na
świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbędnej do
realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu
konińskiego”.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
8. Zakończenie XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Zapytania i wnioski radnych
Radny Z. Maciaszek zapytał się, czy słuszne jest potrącanie radnym z diet za nieobecność na
sesji nadzwyczajnej, która odbywa się tego samego dnia co wspólne posiedzenie Komisji
Rady. W takiej sytuacji radny z diety ma potrącane zarówno za nieobecność na Komisjach jak
i na nadzwyczajnej sesji. Powiedział, że radny J. Szrama po zakończeniu ostatniego
posiedzenia Komisji zwolnił się u Przewodniczącej Rady i był nieobecny na późniejszej
nadzwyczajnej sesji, na koniec której Przewodnicząca Rady poinformowała radnych
o terminie kolejnego wspólnego posiedzenia Komisji Rady, o którym to radny J. Szrama nie
został powiadomiony.
Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że uwaga radnego Z. Maciaszka jest słuszna.
Powiedziała, że nieobecni na posiedzeniach radni powinni być informowani przez pracownika
obsługi biura rady o kolejnych posiedzeniach rady.
Radny K. Michalak powiedział, że w takiej sytuacji, skoro lista obecności jest podstawą do
wypłaty diet należałoby przy nazwisku nieobecnego radnego zaznaczyć, że nie został
powiadomiony o terminie komisji bądź sesji.
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Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że opinie prawne odnośnie wypłacania diet radnym
mówią o tym, że bez względu na okoliczności radny otrzymuje dietę za udział w pracach
rady.
Radny K. Michalak oznajmił, że nie powinna być potrącana radnemu dieta za nieobecność na
sesji nadzwyczajnej, która odbywa się parę minut po wspólnym posiedzeniu Komisji Rady,
ponieważ ten radny będzie miał już potrącone 10% z diety za nieobecność na Komisjach.
Radny W. Grodzki zawnioskował o przedstawienie radnym do wglądu na najbliższym
posiedzeniu rady aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży ośrodka zdrowia w Golinie.
Punkt 4
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2011 Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XVIII/72/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 5
Przewodnicząca A. Kapturska ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 20112014 zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XVIII/73/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golina na lata 2011-2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 6
Radny M. Zieleziński zapytał się jakiej wielkości koszty będzie ponosiła gmina z tytułu
powierzenia Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą
w Koninie świadczenia usługi publicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że gmina powierzając Spółce usługi w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów.
Z naszej strony jest to tylko deklaracja, że gmina będzie odstawiać do spółki odpady
komunalne pochodzące z terenu naszej gminy. W obecnej chwili żadna umowa nie będzie
jeszcze podpisywana. Nastąpi to w późniejszym etapie realizacji Projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, o czym radni
zostaną poinformowani.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak zapytała się, czy nie będzie takiej sytuacji kiedy może
okazać się, że koszty odbioru odpadów w Poznaniu będą niższe, a nasza gmina będzie już
zobligowana odprowadzać odpady do Konina.
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że koszty w Poznaniu nigdy nie będą niższe choćby ze
względu na odległość i związane z tym dodatkowe koszty transportu. Spółce MZGOK
w Koninie niniejsza uchwała podjęta przez rady gmin potrzebna jest do podpisania umowy
o dofinansowanie do realizacji budowy spalarni.
Radny W. Wojdyński zapytał się co oznacza w uzasadnieniu uchwały stwierdzenie, że
„gmina może również przekazać spółce komunalnej środki finansowe na podstawie łączących
je umów cywilnoprawnych”.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że ogromnym problemem będzie wyliczenie wszystkich
kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadów, które to będą musiały mieć
odzwierciedlenie w uchwałach dotyczących odbioru odpadów.
Przewodnicząca A. Kapturska stwierdziła, że podejmując omawiany projekt uchwały radni
wykazują dla Spółki duże zaufanie w tym temacie.
Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że Spółka MZGOK w Koninie na realizację projektu
musi zaciągnąć kredyt w wysokości ok. 90 mln zł.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że skoro omawiany projekt uchwały jest tylko
zdeklarowaniem się gminy do odprowadzania śmieci do spalarni w Koninie to w rezultacie
w najbliższym czasie musi zostać podjęta uchwała obciążająca mieszkańców gminy za
wyprodukowane i odprowadzane śmieci. Zgodnie z nowymi przepisami od 2012 roku
właścicielem śmieci staje się gmina.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że zgodnie z dyrektywą unijną na rynku krajowym
będzie ograniczona ilość spalarni i segregowanych wysypisk śmieci, więc nie ma mowy
o jakiejkolwiek konkurencji.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy gmina poniesie konsekwencje, jeżeli zdecyduje się
w późniejszym czasie wycofać się z podjętej uchwały.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że podjęcie niniejszego projektu uchwały potrzebne jest
tylko i wyłącznie do złożenia przez Spółkę MZGOK w Koninie wniosku o dofinansowanie do
realizacji projektu z NFOŚiGW. Gminy muszą więc na obecnym etapie zadeklarować tylko,
że będą do Spółki odprowadzać określoną ilość śmieci.
Przewodnicząca A. Kapturska potwierdziła, że podjęcie uchwały jest niezbędne do złożenia
przez Spółkę wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW.
Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że gminy będą musiały precyzyjnie wyliczyć koszty
z tytułu rekompensaty eksploatacyjnej.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do omówionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Uchwała Nr XVIII/74/2011 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie świadczenia usługi
publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na
odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach będących w posiadaniu
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MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej na
świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbędnej do
realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu
konińskiego” została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Brak odpowiedzi w związku z brakiem zapytań radnych. Złożone wnioski przez radnych
zostały odnotowane w niniejszym protokole w punkcie 3.
Punkt 8
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:15 obrady XVIII Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Jelińska
Anna Kapturska
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