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P R O T O K Ó Ł  NR  XXIX/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

15 grudnia 2016 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński i Zastępca 

Skarbnika Goliny Janina Adamczewska. 
 

Punkt 1 

XXIX sesję Rady Miejskiej w Golinie, zwołaną w trybie nadzwyczajnym, otworzyła o godz. 

15:04 Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, 

że na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz 

decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Golina. 

4. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5  

w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez gminę Golina. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w §3 ust. 3 w treści powinien być wpisany 

ust. 2 zamiast ust. 1. Poprosił radnych o naniesienie korekty w tym zakresie.  
 

Radna I. Kościelska zauważyła, że do projektu uchwały nie ma uzasadnienia. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że do projektu uchwały powinno 

być dołączone uzasadnienie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że podczas wspólnego posiedzenia komisji 

rady szczegółowo wytłumaczył potrzebę i zasadność podjęcia uchwały. Powtórzył, że  

w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 r. nie można będzie pobierać opłat za dzieci  

6-letnie w przedszkolach po 1,00 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalany przez rady 

gmin czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez 

gminę publicznych przedszkolach. Zmiana ta spowoduje przekazywanie od 1 stycznia 2017 r. 

samorządom część oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające  

z wychowania przedszkolnego. Wobec tego podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XXIX/145/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu  

i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Golina 

została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 4 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak zamknęła  

o godz. 15:07 obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 

 

 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


