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P R O T O K Ó Ł   NR  I/2018 

z I sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 21 listopada 2018 r. 

 

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

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska, pracownik Kancelarii Radcy Prawnego 

Tomasza Lisewskiego Kajetan Kalicki, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Golinie Halina Sznycer i członkowie komisji: Arleta Wieczorek-Stolarska, Agnieszka 

Burda i Andrzej Juszczak. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 

Punkt 1 
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady  

I sesji Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:05 i poprowadził do czasu wyboru 

nowego przewodniczącego rady najstarszy wiekiem radny Wojciech Grodzki. 
 

Radny senior Wojciech Grodzki poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b obrady sesji są 

nagrywane i transmitowane na żywo. 

Punkt 2 

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego  

i złożenie ślubowania przez radnych 

Radny senior Wojciech Grodzki poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Golinie Halinę Sznycer o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnych. 
 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie wraz z członkami komisji Arletą 

Wieczorek-Stolarską, Agnieszką Burdą i Andrzejem Juszczakiem wręczyła radnym 

zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Golinie, jednocześnie składając 

gratulacje nowo wybranym radnym. 
 

Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych na 

kadencję 2018 - 2023. 
 

Radny senior Wojciech Grodzki odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 

Radni wysłuchali roty stojąc. Następnie radni kolejno wyczytani przez najmłodszego wiekiem 

radnego Pawła Grochocińskiego wypowiedzieli słowo „Ślubuję” dodając „Tak mi dopomóż 

Bóg”. 
 

Radny senior Wojciech Grodzki stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym 

objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

Wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Goliny  

i złożenie ślubowania przez Burmistrza Goliny 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie wraz z członkami komisji Arletą 

Wieczorek-Stolarską, Agnieszką Burdą i Andrzejem Juszczakiem wręczyła zaświadczenie  

o wyborze na Burmistrza Goliny i złożyła gratulacje Burmistrzowi Goliny. 
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Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez Burmistrza Goliny na 

kadencję 2018-2023. 
 

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Goliny Mirosław Durczyński złożył wobec Rady Miejskiej w Golinie ślubowanie  

o następującej treści: 

„Obejmując urząd Burmistrza Goliny, uroczycie ślubuję, że dochowam wierności prawu,            

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy”. 
 

Radny senior Wojciech Grodzki w imieniu radnych Rady Miejskiej w Golinie i mieszkańców 

Gminy Golina złożył gratulacje Burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu.  

Następnie gratulacje burmistrzowi i radnym złożyli dyrektorzy placówek oświatowych Gminy 

Golina, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Komendant Komisariatu Policji 

w Golinie, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi  

i przewodniczący Rad Osiedlowych w Golinie.  
 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński podziękował wszystkim mieszkańcom za oddane 

głosy w wyborach oraz radnym poprzedniej rady za dobrą współpracę i podejmowanie 

uchwał niemal jednogłośnie. Oznajmił, że ma nadzieję iż obecna rada, w której zmieniły się 

tylko cztery osoby, także będzie szła w kierunku, by razem budować i się jednoczyć, również 

jeśli chodzi o pomysły na rozwój gminy. Powiedział, że ma nadzieję na dalszą współpracę  

z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych oraz dyrektorami placówek oświatowych  

i kulturalnych. Obiecał realizować założenia programu wyborczego, który jest kontynuacją 

rozpoczętych już inwestycji i planów. Następnie podziękował żonie za wsparcie  

i wyrozumiałość, ponieważ działalność na stanowisku burmistrza odbywa się kosztem życia 

rodzinnego.   

Punkt 4 

Stwierdzenie quorum 

Radny senior Wojciech Grodzki stwierdził, 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 5 

Uchwalenie porządku obrad  

Radny senior Wojciech Grodzki przedstawił porządek I sesji Rady Miejskiej  

w Golinie zaproponowany przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Koninie I 

Michała Jankowskiego: 
 

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym 

zaświadczeń o wyborze na radnego. 

3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Goliny, poprzedzone ewentualnym wręczeniem 

zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Goliny.  

4. Stwierdzenie quorum.  

5. Uchwalenie porządku obrad. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

a) wybór komisji skrutacyjnej, 

b) zgłaszanie kandydatów, 

c) przeprowadzenie głosowania. 

7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
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8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:  

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) zgłaszanie kandydatów, 

c) przeprowadzenie głosowania. 

9. Dyskusja - wolne wnioski. 

10. Zamknięcie I sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Ze względu na brak uwag do porządku obrad sesji, radny senior Wojciech Grodzki stwierdził, 

że Rada Miejska w Golinie będzie obradowała na I sesji Rady Miejskiej w Golinie według 

przedstawionego porządku obrad. 

Punkt 6 

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 

a) wybór komisji skrutacyjnej 

Radny senior Wojciech Grodzki przypomniał, że osoby wchodzące w skład komisji 

skrutacyjnej nie mogą kandydować na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Zaproponował, aby w skład komisji weszły 3 osoby i poprosił o zgłaszanie radnych do pracy 

w komisji skrutacyjnej. 
 

Radny Wojciech Wojdyński zgłosił radnego Janusza Mirka. 
 

Radny Janusz Mirek zgłosił radną Zofię Kasprzak. 
 

Radny Wojciech Wojdyński  zgłosił radną Elżbietę Cieślak. 
 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 

Następnie radny senior Wojciech Grodzki zarządził głosowanie nad zgłoszonym składem 

komisji skrutacyjnej. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
 

Radny senior Wojciech Grodzki stwierdził, że Rada Miejska w Golinie powołała komisję 

skrutacyjną w zgłoszonym składzie. 
 

Następnie radny senior Wojciech Grodzki poprosił, aby zgłoszeni radni do pracy w komisji 

skrutacyjnej wybrali przewodniczącego komisji i ogłosił przerwę w obradach, która trwałą od 

godz. 12:35 do godz. 12:45.  
 

Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został radny Janusz Mirek. 
 

b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Radny senior Wojciech Grodzki poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi 

wyrazić zgodę na ubieganie się o funkcję przewodniczącego. 
 

Na funkcję przewodniczącego rady zostali zgłoszeni następująco radni: 
 

Radny Maciej Kwaśniewski zgłosił radnego Wojciecha Wojdyńskiego. Radny Wojciech 

Wojdyński wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Ze względu na brak dalszych kandydatur, radny Maciej Kwaśniewski zawnioskował  

o zamknięcie listy kandydatów.  
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Radny senior Wojciech Grodzki zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
 

W związku z powyższym radny senior Wojciech Grodzki stwierdził zamknięcie listy 

kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie radny Senior Wojciech Grodzki ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do 

przeprowadzenia głosowania. Przerwa w obradach trwała od godz. 12:50 do godz. 13:00. 
 

Po przerwie radny senior Wojciech Grodzki wznowił obrady I sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 
 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Janusz Mirek odczytał regulamin wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  

w Golinie, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Następnie radna Zofia Kasprzak wyczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych 

przystępujących do głosowania, a radna Elżbieta Cieślak wręczała im karty wyborcze.  
 

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, radny senior Wojciech Grodzki ogłosił  

przerwę, a komisję skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów, a następnie o podanie wyników 

wyboru. Przerwa w obradach trwała od godz. 13:05 do godz. 13:17. 
 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej Janusz Mirek odczytał protokół 

stwierdzający, że w wyniku tajnego głosowania radny Wojciech Wojdyński otrzymał  

11 głosów, więc został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.  
 

Protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Golinie oraz 15 kart do głosowania stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Radny senior Wojciech Grodzki odczytał uchwałę nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Golinie  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie, która stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński złożył gratulacje radnemu Wojciechowi 

Wojdyńskiemu, wybranemu na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.  
 

Punkt 7 

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Radny senior Wojciech Grodzki pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady  

Miejskiej w Golinie - radnemu Wojciechowi Wojdyńskiemu  i przekazał dalsze prowadzenie 

obrad I sesji. 
 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński powiedział: "To dla mnie zaszczyt 

przewodniczyć radzie. Będę się starał, by każdy z radnych czuł się dowartościowany, by nie 

było podziału między nami, a nasze działania szły w kierunku poprawy bezpieczeństwa – to 

dla mnie najważniejszy cel. Współpraca z burmistrzem także będzie prowadziła do tego, by 

poprawić życie mieszkańców i by czuli się w naszej gminie bezpiecznie".   
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Punkt 8 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
a) powołanie komisji skrutacyjnej  

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński stwierdził, że komisja skrutacyjna została już 

powołana do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, w związku z tym zaproponowała, 

aby ta sama komisja przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących. 

Następnie przeprowadziła głosowanie nad złożoną propozycją.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
 

W związku z powyższym radni przyjęli zgłoszoną propozycję odnośnie składu komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady.  
 

b) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję  

I Wiceprzewodniczącego Rady. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na 

kandydowanie.  
 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński zgłosił radną Annę Kapturską. Radna Anna 

Kapturska wyraziła zgodę. 
 

Ze względu na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej zawnioskował  

o  zamknięcie listę kandydatów i zarządził głosowanie. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński stwierdził zamknięcie 

listy kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 
  

c) przeprowadzenie tajnego głosowania 
Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie 

kart do głosowania i ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 13:27 do godz. 13:35. 
 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej Janusz Mirek złożył wniosek, aby 

ponownie nie odczytywać regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie  

i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek został przyjęty. 
 

Następnie radna Zofia Kasprzak wyczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych 

przystępujących do głosowania, a radna Elżbieta Cieślak wręczała im karty wyborcze.  
 

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego Przewodniczący Rady Wojciech 

Wojdyński ogłosił przerwę, a komisję skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów. Przerwa  

w obradach trwała od godz. 13:43 do godz. 13:50. 
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Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej Janusz Mirek odczytał protokół 

stwierdzający, że w wyniku tajnego głosowania radna Anna Kapturska otrzymała 14 głosów,  

w związku z tym została wybrana na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Golinie. 
 

Protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Golinie oraz 15 kart do głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński odczytał uchwałę nr I/2/2018 Rady Miejskiej  

w Golinie w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie, która 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała radnym za obdarzenie jej  

zaufaniem. Powiedziała: "postaram się wszystkie moje siły i mądrość skierować dla dobra tej 

gminy, byśmy wspólnie, dobrze pracowali".   
 

Następnie Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński przypomniał, że zgodnie ze Statutem 

Gminy Golina, rada wybiera od I do III Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie. 

Powiedział, że w poprzedniej kadencji radni zdecydowali o składzie rady z jednym 

wiceprzewodniczącym. W związku z tym zaproponował, aby i w tej kadencji był także jeden 

wiceprzewodniczący.  
 

Radni nie zgłosili innych propozycji, w związku z tym Przewodniczący Rady Wojciech 

Wojdyński zarządził głosowanie nad powyższą propozycją.   
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
 

W związku z powyższym radni zdecydowali o wyborze jednego Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej. 

Punkt 9 

Dyskusja - wolne wnioski 
Radny Mariusz Majewski zaprosił na otwarcie w dniu 25 listopada br. o godz. 14:30 

"Wielopokoleniowego placu rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach", który został 

zrealizowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  
 

Radna Elżbieta Cieślak zapytała się kiedy zakończy się realizacja zagospodarowania 

przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w Kraśnicy.  
 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński odpowiedział, że w ramach przedsięwzięcia  

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie 

Gminy Golina" realizowanych jest 6 placów zabaw wraz z urządzeniem siłowni 

zewnętrznych  (3 na terenie Goliny: obok Orlika, w parku i przy ul. Orchowskiego, Kawnice: 

przy Orliku, Adamów i Kraśnica: przy OSP). Wykonawca ma jednak duże opóźnienia  

w realizacji. Wykonawca został przez Gminę poinformowany o naliczeniu kary za 

nieterminowe wywiązanie się z umowy. Jednak do momentu odbioru, place nie zostaną 

przekazane do użytku. 
 

Radny Tomasz Duryński zgłosił, że kierowca autobusu szkolnego poinformował, że nie 

będzie zabierał dzieci czekających przy OSP w Adamowie, tylko dzieci muszą dojść do 

przystanku przy drodze powiatowej.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Anna Kapturska potwierdziła, że w Spławiu Kolonii jest podobna 

sytuacja. Kierowca nie chce zatrzymywać się w miejscu, w którym do tej pory dzieci 

wsiadały, ponieważ nie ma tam wyznaczonego przystanku. W tej sytuacji niektóre dzieci będą 

zmuszone dochodzić nawet 1 km do przystanku. 
 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński odpowiedział, że dowozy dzieci do szkół muszą być 

realizowane zgodnie z przepisami. Jednak, jeżeli autobus jedzie wyznaczoną trasą to dla 

dobra dzieci uważa, że kierowca powinien zabrać wszystkie dzieci.  
 

Sekretarz Goliny Anna Górzna powiedziała, że kierowcy nie chcą zatrzymywać się  

w miejscach, w których do tej pory grzecznościowo się zatrzymywali, ponieważ Inspekcja 

Transportu Drogowego nasiliła kontrole. Dzieci dojeżdżające do szkół, zgodnie z przepisami, 

powinny wsiadać na oznaczonych przystankach autobusowych. Za zatrzymanie się autobusu 

w niewłaściwym miejscu kierowca może otrzymać karę w wysokości 3 tys. zł. Należy więc 

zrewidować istniejące miejsca przystankowe i sprawdzić, w których jeszcze miejscach 

potrzebne jest oznakowanie nowych przystanków, uwzględniając oczekiwania rodziców 

dzieci dojeżdżających do szkoły. 
 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym radni muszą złożyć swoje pierwsze oświadczenie majątkowe 

w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.  
 

Punkt 10 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:15 obrady I sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 

 

 


