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P R O T O K Ó Ł  NR  LVI/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

05 lipca 2018 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 Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński oraz Skarbnik 

Goliny Janina Adamczewska. 

Punkt 1 

LVI sesję Rady Miejskiej w Golinie, zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek 5 radnych 

Rady Miejskiej w Golinie, otworzył o godz. 15:50 Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech 

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

14 (nieobecna radna Z. Kasprzak), w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą 

prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych. Następnie 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał wniosek radnych, który stanowi załącznik nr 2 

do protokołu. 

Punkt 2 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się kto z radnych na liście obecności przy 

nazwisku radnej Z. Kasprzak w miejscu na podpis zaznaczył kreskę. 
 

Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że to on przekreślił miejsce na podpis przy nazwisku radnej 

Z. Kasprzak. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że radny L. Kwiatkowski postąpił 

niezgodnie z prawem. Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński przedstawił  porządek 

obrad zgodnie ze złożonym przez radnych wnioskiem: 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

5. Zakończenie LVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
  

Punkt 3 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że w związku z terminem złożenia wniosków, 

przypadającym na 09 lipca 2018 roku, przez sołectwa na udział w konkursie Programu 

Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok oraz możliwością otrzymania dodatkowych punktów 

za sfinansowanie części wydatków z Programu ze środków funduszu sołeckiego zaistniała 

konieczność wprowadzenia zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.  
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie nie 

naruszają dochodów i wydatków gminy. Następnie przedstawiła zmiany w załączniku 

dotyczącym funduszu sołeckiego, które obejmują: 

1) dla sołectwa Przyjma 

    - z przedsięwzięcia „Zakup namiotu" kwotę 1 250 zł przenosi się na przedsięwzięcie 

„Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok”, 

 2) dla sołectwa Spławie 

     - z przedsięwzięcia „Organizacja dwóch imprez kulturalno - sportowych” kwotę 1 000 zł 

przenosi się na przedsięwzięcie „Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 

2018 rok”, 

 3) dla sołectwa Radolina  

      - zmienia się klasyfikację środków przeznaczonych na przedsięwzięcie „Udział  

w konkursach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok” z działu 900 na dział 921,  
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 4) dla sołectwa Sługocinek 

       - z przedsięwzięcia „Zakup namiotu” kwotę 595 zł przenosi się na przedsięwzięcie 

„Zakup dwóch lamp ulicznych”, 

  5) dla sołectwa Kraśnica 

       - zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Zakup i montaż lamp solarnych (droga 146)" na 

„Wykonanie projektu instalacji oświetleniowej zakup i montaż lamp przy drodze 146”. 

Natomiast zmiana nazwy przedsięwzięcia dla sołectwa Kraśnica ujęta została także  

w załączniku wydatków majątkowych na rok 2018. 
 

Punkt 4 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2018. 
 

Ze względu na brak 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 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr LVI/302/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnego L. Kwiatkowskiego dlaczego  

w liście obecności sesji przy nazwisku radnej Z. Kasprzak zaznaczył długopisem kreskę. 

Uważa, że radny L. Kwiatkowski takim postępowaniem wykroczył poza swoje uprawnienia. 
 

Radny L. Kwiatkowski odpowiedział, że nie wierzy przewodniczącemu.  
 

Radna I. Kościelska podziękowała za zwołanie dzisiaj sesji i podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany budżetu na rok 2018. Oznajmiła, że wprowadzone zmiany do budżetu gminy dają 

szanse sołectwom o ubieganie się o środki finansowe w konkursie Programu Wielkopolska 

Odnowa Wsi.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska także podziękowała za zrozumienie i przychylność 

ze strony radnych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że przerwał posiedzenie wspólnych komisji 

rady i zwołał w natychmiastowym trybie sesję, ponieważ należy pomóc sołectwom  

w realizacji poprawy warunków życia mieszkańców.  
 

Radna I. Kościelska oznajmiła, że jako pełniąca funkcję sołtysa sołectwa Przyjma zrobi 

wszystko dla dobra tego sołectwa i będzie wykorzystywać możliwe szanse przyczyniające się 

do jego rozwoju. 

Punkt 5 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął  

o godz. 16:15 obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Wojciech Wojdyński 


