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P R O T O K Ó Ł  NR  LV/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

29 czerwca 2018 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 wziął Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński oraz 

Przewodniczący Rady Os. Starówka Krzysztof Walczyński i Przewodniczący Rady  

Os. Zachód Piotr Mielczarek. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

LV sesję Rady Miejskiej w Golinie, zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza 

Goliny Mirosława Durczyńskiego, otworzył o godz. 13:05 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, 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 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przedstawił porządek obrad: 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii 

dróg gminnych. 

4. Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wyjaśnił, że sesja została zwołana w trybie 

natychmiastowym na wniosek Burmistrza Goliny w związku z rozliczeniem dofinansowania 

inwestycji budowy ul. Bohaterów II Wojny Światowej i ul. Gen. Sikorskiego.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że termin rozliczenia środków 

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę 

wspomnianych ulic przypada na 30 czerwca 2018 r. Podczas przygotowania dokumentacji do 

rozliczenia dofinansowania okazało się, że wybudowane drogi nie są zaliczone do kategorii 

dróg gminnych. Zaliczenie następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 

właściwego Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwałą nr 557/2018 z dnia  

22 czerwca 2018 r. wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia nieruchomości drogowych 

położonych w mieście Golina ozn. nr geod. 1845/9, 1908/2, 1957 (ul. Gen. Sikorskiego), 

1977/1, 1977/2, 2125 (ul. Bohaterów II Wojny Światowej) do kategorii dróg gminnych.  

W związku z tym zaszła pilna potrzeba podjęcia uchwały, aby nie stracić dofinansowania  

w wysokości ok. 500 tys. zł. Następnie przeprosił radnych, że dopiero wczoraj zdecydował  

o zawnioskowaniu zwołania sesji rady.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy została rozliczona wybudowana ścieżka rowerowa 

przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że ścieżka rowerowa została wybudowana  

w ramach środków finansowych otrzymanych z projektu "Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" i okres rozliczeniowy przypada na  

31 sierpnia 2018 r. 
 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się dlaczego sesja nie została zwołana na czwartek, czyli dzień 

na który przyjęło się zwoływanie sesji. Stwierdził, że radni nie są strażą pożarną i mają 
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własne plany. Następnie zarzucił, że na przedmiotowym projekcie uchwały nie ma podpisu 

radcy prawnego. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że sesja została zwołana, aby gmina nie 

straciła pozyskanego dofinansowania na wybudowanie wspomnianych ulic w Golinie. 

Powiedział, że decyzja o zwołaniu sesji została podjęta dopiero w czwartek po południu na 

wniosek burmistrza, więc piątek 29 lipca był jedynym możliwym terminem zwołania sesji. 

Następnie wyjaśnił, że projekt uchwały był konsultowany drogą elektroniczną z radcą 

prawnym gminy.  

Punkt 3 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zaliczenia 

dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy w uchwale nie należy nadać numerów tym drogom 

gminnym.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie jest to wymagane. Poinformował, że 

kolejne drogi, które nie są jeszcze zaliczone do kategorii dróg gminnych w najbliższym czasie 

należy uregulować zgodnie z wymaganymi przepisami.    
 

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

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LV/301/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaliczenia dróg położonych 

na terenie gminy do kategorii dróg gminnych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Punkt 4 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął  

o godz. 13:27 obrady LV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Wojciech Wojdyński 


