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P R O T O K Ó Ł  NR  LIV/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

20 czerwca 2018 roku 

 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 13 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
LIV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:10 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 13 (nieobecna radna Zofia Kasprzak i radna Iwona Kościelska), w związku  

z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych 

jest co najmniej ½ radnych.  

Punkt 2 

Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2017 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina 

za rok 2017, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/59/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2017, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2017 rok. 

5. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2017 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2017 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2017 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zakończenie LIV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zawnioskował o poszerzenie przedstawionego porządku 

obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina 
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do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Przypomniał, że 

przedstawicielem gminy był Sekretarz Goliny Henryk Bąk, jednak w związku z przejściem na 

emeryturę nie reprezentuje już gminy w strukturach WOKiSS. We wtorek 26 czerwca br. 

odbywa się Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia, więc należy wybrać nowego 

przedstawiciela. W związku z tym został przedłożony radnym stosowny projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że przedłożony przez burmistrza projekt 

uchwały wprowadza do porządku obrad jako pkt 6, a kolejne punkty pozostają bez zmian tj.  
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Wielkopolskiego 

Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. 

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zakończenie LIV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad porządkiem obrad 

LIV sesji po wprowadzonej zmianie. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych (nieobecny podczas głosowania radny  

K. Szymański). 

Za głosowało 12 radnych. 
 

W związku z powyższym porządek obrad LIV sesji został przyjęty. 
 

Radny K. Szymański o godz. 12:14 przyszedł na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

13. 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się kiedy zostanie rozpoczęta realizacja punktu przesiadkowego przy 

ul. Poniatowskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wykonawca zobowiązał się wykonać 

budowę do określonego w umowie terminu, czyli do 30 czerwca br.  
 

Radny J. Szrama zapytał się, czy została powołana komisja do szacowania strat w związku  

z suszą. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że jeszcze gmina nie otrzymała żadnej 

decyzji od Wojewody Wielkopolskiego. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy prawdą jest, że w Głodowie budowana będzie remiza. 
 

Punkt 4 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2017 rok 
 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy Golina za rok 2017  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński oddał głos Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach:  
„Wysoka Rado, zarządzeniem Nr 22/2018 z dnia 29 marca 2018 roku przedłożyłem Radzie 

Miejskiej w Golinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz  
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z informacją o stanie mienia za rok 2017. Powyższe sprawozdania, sprawozdanie finansowe 

za rok 2017 oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję 

Rewizyjną w myśl art. 270 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie Komisja 

Rewizyjna sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. 

Z przedstawionej informacji wynika, że kwota zgromadzonych środków na rachunkach 

bankowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 2 186 334,62 zł w tym subwencja 

oświatowa na styczeń 2018 r. to kwota 704 034,00 zł. Zadłużenie natomiast na koniec okresu 

sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 5 346 125,00 zł (o 469 500,00 zł 

mniej niż na koniec 2016 roku). 

Na podstawie decyzji dysponentów, analizy potrzeb i możliwości finansowych w trakcie roku 

plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany zarówno uchwałami rady jak  

i zarządzeniami burmistrza. 

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na rok 2017 wyniósł 46 913 108,65 zł i został 

zrealizowany w kwocie 46 764 888,55 zł tj. 99,68%, a w zakresie dochodów własnych 

100,90%.  

Mimo dobrego wyniku w zakresie wykonania dochodów oraz prowadzonych działań 

windykacyjnych, nadal utrzymują się znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat, które na 

koniec 2017 roku wyniosły 1 087 087,85 zł. W stosunku do roku 2016 odnotowano wzrost 

zaległości o kwotę 183 934,20 zł. 

Plan wydatków na rok 2017 wynoszący pierwotnie 42 588 473,00 zł w wyniku nowelizacji 

został zwiększony do kwoty 48 320 506,27 zł i zrealizowany w 96,67 %.  

Przeważającą część wydatków budżetu Gminy stanowiły wydatki na oświatę, które wyniosły 

15 404 112,83 zł przy udziale subwencji oświatowej w kwocie 8 819 299,00 zł, dotacji na 

wychowanie przedszkolne w kwocie 301 050,00 zł, środków na realizację Projektu „Kopalnia 

kompetencji- rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w kwocie 53 725,17 zł, dotacji 

na zakup podręczników w kwocie 120 659,03 zł, dofinansowania z Fundacji Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 1 561,00 zł oraz dotacji na pomoc materialną 

dla uczniów w kwocie 111 496,38 zł. Biorąc powyższe pod uwagę w 2017 roku Gmina 

przeznaczyła na oświatę  z własnych środków kwotę 5 996 322,25 zł. 

Plan wydatków majątkowych wynoszący na rok 2017 kwotę 7 529 185,04 zł został 

zrealizowany w 98,90%. W ramach tych wydatków wykonana została przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych 

- ul. Łąkowa w Golinie  przy dofinansowaniu Województwa Wielkopolskiego w kwocie  

127 784,00 zł. W roku 2017 zakończono  przebudowę ulic: Bohaterów II Wojny Światowej  

i Generała Sikorskiego w Golinie. Planowane do pozyskania środki z PROW na te zadania to 

odpowiednio 255 087,00 zł i 228 619,00 zł, które wpłyną na konto Gminy w bieżącym roku 

po ich rozliczeniu. 

W zakresie zadania „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie 

K OSI” zostało zrealizowane zadanie jakim jest ścieżka rowerowa przy ul. Bohaterów  

II Wojny Światowej o długości 0,250 km z planowanym dofinansowaniem w kwocie 

68 895,00 zł, które Gmina otrzyma w bieżącym roku. Realizacja pozostałych odcinków 

ścieżek rowerowych w miejscowościach Węglew, Węglew Kolonia, Spławie i Golina ulice:  

Kusocińskiego i Słowackiego o łącznej długości 3,768 km oraz punktu przesiadkowego przy 

ul. Poniatowskiego została przesunięta na rok 2018, gdzie po przeprowadzonym przetargu 

zostali wyłonieni wykonawcy robót z planowanym terminem realizacji 30.06.2018r. 

Planowane dofinansowanie jakie Gmina otrzyma na te zadania to kwota 1 227 355,00 zł. 

W roku 2017 wykonano również przebudowę odcinka ul. Armii Poznań, przebudowę ul. 

Wąskiej, budowę drogi Adamów – Kolonia, przebudowę drogi Węglew - Kraśnica oraz 

budowę chodnika przy ul. 22 Lipca. W ramach zadania budowa dróg, ulic i chodników na 

terenie Gminy utwardzono destruktem asfaltowym ul. Olimpijską, Nową i Krokusową. 
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W 2017 roku poprzez położenie destruktu wykonano także remonty dróg w m. Myślibórz- 

droga do cmentarza, Węglew – Kolonia, ul. Rubinowa oraz parking przy Szkole Podstawowej 

w Kawnicach. Remonty dróg poprzez utwardzenie destruktem kontynuowane są w szerszym 

zakresie w roku bieżącym. 

Na zadanie: wymiana drzwi garażowych w OSP Spławie Gmina otrzymała dotację z Powiatu 

Konińskiego w kwocie 10 000,00 zł.  

Na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Golinie Gmina wydatkowała 

kwotę 798 098,74 zł z planowanym dofinansowaniem 563 697,13 zł. W roku 2017 na konto 

Gminy wpłynęła kwota 450 359,48 zł. Pozostałą kwotę Gmina otrzyma w roku bieżącym po 

przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania (kontrola planowana na 21.06.2018). 

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kawnice przekazano dotację celową  

w kwocie 22 000,00 zł, a także zakupiono piece co dla OSP Przyjma i Kawnice. 

Przy dofinansowaniu Zakładu Usług Wodnych w Koninie wykonane zostały przyłącza 

wodociągowe w m. Golina Kolonia, Węglew i Węglew Kolonia, Spławie, Myślibórz oraz 

Kraśnica. Z własnych środków sfinansowano budowę wodociągu Przyjma – Brzeźniak.  

W wykonaniu wydatków majątkowych roku 2017 znalazła się również budowa placu zabaw 

przy Przedszkolu „Baśniowy Dworek„ w Golinie oraz zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły 

Podstawowej w Radolinie. Na realizację Projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł 

energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek„ poniesiono koszt 

przygotowania dokumentacji technicznej oraz opracowania wniosku i studium wykonalności. 

Realizacja Projektu odbywać się będzie w roku bieżącym, a planowane dofinansowanie na to 

zadanie to kwota 1 384 880,00 zł. 

W 2017 roku Gmina  zrealizowała Projekt w sołectwie Przyjma pn. „Przyjma łączy 

pokolenia” oraz w sołectwie Radolina” pn. „By serca były zdrowe i szczęśliwe” otrzymując 

dofinansowanie w kwocie 44 034,00 zł. Natomiast na realizację Projektu „Zakup namiotu 

wraz z wyposażeniem na rzecz integracji i promocji sołectwa Radolina„ oraz „Dziedzictwo  

i tradycja sercem integracji” w sołectwie Spławie na konto Gminy wpłynęła kwota 7 646,00 

zł.  Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2017-2023” 

otrzymał dofinansowanie w kwocie 39 518,29 zł, które wpłynęło w bieżącym roku. 

Na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów, polegająca na wykonaniu 

instalacji centralnego ogrzewania” wpłynie planowane dofinansowanie w kwocie 31 136,00 zł 

w bieżącym roku.  

W roku 2017 zakończono i oddano do użytku największą inwestycję Gminy Golina jaką jest 

hala widowiskowo – sportowa. Inwestycję realizowano w latach 2014 - 2017. Na budowę hali 

pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 800 000,00 zł  

z tego 1 000 000,00 zł w roku 2016 i 800 000,00 zł w roku 2017. Gmina skorzystała również 

z możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanej inwestycji uzyskując z tego tytułu 

kwotę 1 356 178,00 zł. Na budowę boiska pozyskano środki w kwocie 106 477,00 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostały w pełni 

zrealizowane. 

Zadowalającym faktem jest wzrost z roku na rok kwoty wydatków na zadania inwestycyjne: 

- w roku 2015   - 1 295 305,47 zł 

- w roku 2016   - 4 539 217,02 zł 

- w roku 2017   - 7 446 547,31 zł. 

W roku 2018 planowana kwota wydatków majątkowych na dzień 14 czerwca wynosi 

11 459 173,76 zł. 

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Gminy Golina w 2017 roku 

należy stwierdzić, że zadania Gminy realizowane były w sposób celowy i oszczędny, co 

pozwoliło zamiast planowanego deficytu w kwocie 1 407 397,62 zł wygospodarować 

nadwyżkę budżetową w kwocie 55 332,33 zł. W przeciągu roku 2017 Gmina zrezygnowała  

z zaciągnięcia kredytu w kwocie 469 500,00 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań 
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realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 

474 000,00 zł angażując na wykonanie zadań wolne środki z roku 2016 w kwocie  

1 876 897,62 zł. 

Sytuacja finansowa Gminy w roku 2017 kształtowała się korzystnie. Poprawie uległ wskaźnik 

zadłużenia Gminy z 14,21% na 31.12.2016 r. do 11,43% na 31.12.2017 r. Gmina posiadała 

bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym przez cały rok 2017 nie 

korzystano, w związku z tym nie zostały poniesione żadne koszty z tego tytułu. Wolne środki 

z roku 2017 w kwocie 1 462 729,95 zł zostały zaangażowane na realizację zadań 

majątkowych bieżącego roku. 

Wysoka Rado, szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu, zawarte są w przedłożonym 

Państwu sprawozdaniu. Mam nadzieję, że na jego podstawie Rada będzie mogła ocenić 

dotychczasowe działania. Dziękuję za uwagę". 
 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/59/5/Ko/2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją  

o stanie mienia komunalnego:  
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę Nr SO-0954/59/5/Ko/2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 

r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 

2017: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odczytał opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu gminy Golina za rok 2017, która stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 
 

d) dyskusja: 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński otworzył dyskusję nad przedstawionymi przez 

Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2017. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że jest radną drugą kadencję, jednak  

dopiero w obecnej kadencji odczuwa osobistą satysfakcję, że wspólnie z burmistrzem radni 

dobrze gospodarzyli budżetem gminy. Wielkie zasługi w tym należą do burmistrza, że przy 

tak wielu inwestycjach m. in. wybudowaniu tak długo oczekiwanej hali widowiskowo - 

sportowej, wybudowaniu kilku ulic zarówno w mieście jak  i na wsiach udało się osiągnąć tak 

niski wskaźnik zadłużenia gminy. Stwierdziła, że do tej pory nie było tak bardzo dobrych 

wyników finansowych, a w poprzedniej kadencji za poprzedniego burmistrza wskaźnik 

kształtował się na granicach płynności finansowej. W związku z tym podziękowała  

i pogratulowała burmistrzowi za osiągnięcie tak wysokich wyników w roku 2017. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek przychylił sie do wypowiedzi 

Wiceprzewodniczącej Rady A. Kapturskiej i wyraził nadzieję, że kolejne lata będą 

kształtowały się również bardzo dobrze i gmina będzie pozyskiwać środki zewnętrzne  

i burmistrz nadal będzie prowadzić tak umiejętnie politykę finansową gminy, aby gmina 

rozwijała się.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że zgadza się z powyższymi wypowiedziami. 

Powiedział, że Skarbnik Goliny J. Adamczewska obrazowo i szczegółowo przedstawia 

założenia budżetu i jego zmiany. Natomiast starania poczynione w 2017 r. przez burmistrza 
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działają na rozwój gminy i z korzyściami dla mieszkańców. Stwierdził, że cała gmina 

pięknieje i ma nadzieję, że dobra passa będzie trwać nadal.   
 

Następnie w związku z tym, że kolejni radni nie zgłosili się do zabrania głosu w dyskusji, 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął punkt dotyczący dyskusji. 
 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok:  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.  
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LIV/298/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Punkt 5 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2017 rok 
 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok:  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok, który stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 
 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok:  

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała Uchwałę Nr SO-0955/45/5/Ko/2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 czerwca 2018 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2017 

rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

c) dyskusja:  
Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński otworzył dyskusję nad przedstawionym 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok. 
 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że w związku z wcześniejszymi pozytywnymi 

wypowiedziami radnych odnośnie wykonania budżetu za rok 2017 oraz z pozytywną opinią 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Goliny za ubiegły rok, dalsza dyskusja 

jest bezzasadna. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska wyjaśniła, że absolutorium udzielane jest 

burmistrzowi w związku  z wykonaniem zeszłorocznego budżetu, natomiast wszystkie inne 

sprawy nie są brane pod uwagę. W związku z tym, że budżet gminy z 2017 roku został 

wspaniale zrealizowany i osiągnął wysokie wskaźniki finansowe, Burmistrzowi Goliny należą 

się ogromne gratulacje. 
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Radny M. Majewski zauważył, że uchwała wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Golina za 2017 rok została podjęta na podstawie ustawy  

o samorządzie gminnym Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami, natomiast 9 maja 2018 r. 

ustawa o samorządzie gminnym została znowelizowana.  
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym została 

znowelizowana 9 maja 2018 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 994.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że organ nadzorczy Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu nie wniósł zastrzeżeń odnośnie przywołanej podstawy prawnej 

ustawy o samorządzie gminnym w uchwale Komisji Rewizyjnej, więc uważa, że w tym 

zakresie brak jest przesłanek do jej podważania. 
 

W związku z tym, że żaden z pozostałych radnych nie zgłosił się do zabrania głosu  

w dyskusji, Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął dyskusję. 
 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2017 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej): 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LIV/299/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Goliny za 2017 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za otrzymane absolutorium. 

Stwierdził, że budżetu nie udałoby się zrealizować bez przychylności radnych. Złożył 

podziękowania Skarbnik Goliny J. Adamczewskiej za ogrom włożonej pracy. Podziękował 

pracownikom Urzędu Miejskiego w Golinie, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom 

obsługi placówek oświatowych, pracownikom Centrum Usług Wspólnych. Przypomniał, że  

w gminie od 3,5 roku nie ma stanowiska zastępcy burmistrza, co przyczyniło się do 

oszczędności na poziomie ok. 110 tys. zł. Następnie podziękował sołtysom, 

przewodniczącym rad osiedli w Golinie, pracownikom ZGKiM w Golinie.   
 

Punkt 6 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela Gminy Golina do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 

Samorządowych. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr LIV/300/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru przedstawiciela 

Gminy Golina do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Punkt 7 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował jeszcze za pracę kierownikom i dyrektorom 

jednostek organizacyjnych: MOPS, Domu Kultury i Biblioteki. Następnie udzielił odpowiedzi 

na zadane pytania: 

- punkt przesiadkowy przy ul. Poniatowskiego ma zostać zakończony w terminie do  

30 czerwca br. Realizowana jest obecnie budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego  

i chodnika przy ul. Słowackiego,  

- komisja suszowa zostanie powołana kiedy otrzymamy stosowną decyzję od Wojewody 

Wielkopolskiego,  

- w Głodowie zostanie postawiona zadaszona altana na terenie przy hydroforni, która będzie 

służyć mieszkańcom na potrzeby spotkań. 
 

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zgłosił, że na ul. Słowackiego przy 

posesjach p. Chojnackich i p. Kusiołek zapadł się chodnik. 
  
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że chodnik zostanie naprawiony. 
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, czy zdemontowane płytki 

chodnikowe będą wykorzystane w innych miejscach na terenie gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że płytki chodnikowe zostały złożone na terenie 

ZGKiM w Golinie i na pewno zostaną wykorzystane.  
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zgłosił wyrwę w drodze przy wjeździe do 

stacji paliw od strony ul. Poniatowskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że właściciel działki zobowiązał się 

wyremontować drogę dojazdową do stacji paliw. Następnie poinformował, że gmina 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% do budowy ul. Targowej z Funduszu Budowy  

i Remontu Dróg Lokalnych. 
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się kiedy zostanie rozpoczęta 

budowa chodnika przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej ze środków tzw. funduszu 

osiedlowego.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że zlecił Prezesowi ZGKiM w Golinie 

wykonanie kosztorysu budowy chodnika, jak również chodnika przy ul. Kilińskiego i ul. 

Kusocińskiego. Spółka ZGKiM będzie realizować te zadania w ramach zadań własnych, 

wykorzystując potencjał pracowników.   
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że ZGKiM jest spółką handlową, a więc musi działać 

tak, aby spółka była rentowna i przynosiła zyski.  
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się dlaczego w zawodach 

strażackich nie brała udziału jednostka OSP w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że jest tym faktem zbulwersowany. Powiedział, że 

podobno o niewystartowaniu w zawodach sportowo – pożarniczych zadecydował naczelnik  

i prezes jednostki.  
 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Ż. Matlewska przekazała radnym książkę II edycji „Golinianie 

Dzieciom”. 
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Radny L. Kwiatkowski zapytał się, czy zostanie przywrócony wjazd z drogi krajowej k-92 do 

stacji paliw przy ul. 1 Maja. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że właściciel sąsiadującej działki ze stacją 

paliw sprzedał tę działkę. Odcinek drogi krajowej od ul. Poniatowskiego do Kraśnicy 

znajduje się w Narodowym Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, więc istnieje 

szansa na przeorganizowanie drogi krajowej nr 92: ścieżki, wysepki i lewoskręty. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała dyrektor Ż. Matlewskiej za piękne 

wydanie książki oraz pogratulowała pomysłu, który uważa, że trzeba kontynuować. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że Wojewoda Wielkopolski uznał wybór 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie za zgodny z prawem. Następnie powiedział, że 

burmistrz otrzymał raport z przeprowadzonego audytu antymobbingowego w Szkole 

Podstawowej w Golinie oraz oznajmił, że obrady rady są jawne, a terminy posiedzeń 

publikowane są w BIP Gminy Golina oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Stwierdził, że nie ma 

możliwości indywidualnego zawiadamiania mieszkańców gminy odnośnie posiedzeń rady.   
 

Punkt 9 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:10 obrady LIV sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      

 Wojciech Wojdyński 


