P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2017
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
06 marca 2017 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: Sekretarz Goliny Henryk Bąk i Skarbnik Goliny Kinga
Musiałkiewicz.
Punkt 1
XXXII sesję Rady Miejskiej w Golinie, zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek
złożony przez 5 radnych, otworzyła o godz. 09:15 Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula
Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest
14 (nieobecny radny Marek Wieczorek), 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 XXXII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
4. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła zmiany w budżecie na 2017 rok. Wyjaśniła, że
w uchwale z 23 lutego br. wydatki zaplanowane do realizacji w ramach konkursu "Pięknieje
wielkopolska wieś" zostały zaklasyfikowane jako wydatki bieżące, a zgodnie z programem
muszą być zapisane w wydatkach majątkowych. Tak więc wszelkie wydatkowanie środków
w ramach konkursu musi kwalifikować się pod wydatki majątkowe, czyli powyżej 3 500 zł.
Radna I. Kościelska powiedziała, że wydatki w budżecie gminy muszą być spójne z zasadami
określonymi w regulaminie kolejnej edycji konkursu organizowanego przez samorząd
województwa wielkopolskiego pn. „Pięknieje wielkopolska wieś".
Radny W. Wojdyński oznajmił, że ma obawy, czy wprowadzane zmiany do budżetu są
poprawne.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz poddała w wątpliwość na jakie wydatki sołectwa:
Przyjma, Radolina i Spławie przeznaczą środki w wysokości po 10 tys. zł dla każdego
sołectwa. Powtórzyła, że wydatkowanie środków musi kwalifikować się jako wydatki
majątkowe.
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2017 rok z uzasadnieniem.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 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 XXXII/163/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Punkt 4
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak zamknęła
o godz. 09:50 obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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