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P R O T O K Ó Ł  NR  LXI/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

11 października 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 wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
LXI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:05 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 Wojciech Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z LIX i LX sesji.  

4. Wystąpienie przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie 

dotyczące warunków wstąpienia do 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej 

w Poznaniu. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

6. Zapytania i wnioski radnych.  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2019 rok za odzysk  

i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie  

z frakcjami gromadzonymi selektywnie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny. 

10. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za III kwartał 2018 roku.  

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

12. Zapytania i wolne wnioski.  

13. Zakończenie LXI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zawnioskował o poszerzenie przedstawionego porządku 

obrad LXI sesji o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej 

dla Powiatu Konińskiego. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zaproponował, aby wnioskowana zmiana zamieszczona 

była w pkt. 10 porządku obrad i zarządził głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek burmistrza został przyjęty. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad porządkiem obrad 

LXI sesji po wprowadzonej zmianie. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym porządek LXI sesji po wprowadzonej zmianie został przyjęty. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów z LIX i LX sesji 

bez odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z LIX i LX sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 

Punkt 4 

Major Sylwin Donart - Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Komendanta Uzupełnień  

w Koninie omówił warunki oraz procedury powoływania do 12. Wielkopolskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej w Poznaniu. 

Punkt 5 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 6  

Zapytania i wnioski radnych 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękował burmistrzowi i dyrektor Biblioteki  

w Golinie za pomoc w zorganizowaniu uroczystej sesji Rady Miejskiej w Golinie z okazji 

100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy w związku z bardzo dużym zainteresowaniem 

programem "Czyste powietrze" planowane są dodatkowe spotkania z mieszkańcami 

dotyczące warunków i możliwości ubiegania się o dofinansowania.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy prawdą jest, że ustępująca dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Golinie nie przekazała nowej dyrektor majątku szkoły oraz czy 

prawdą jest, że ze szkolnych laptopów zostały usunięte wszystkie dane.  
 

Radca prawny T. Lisewski oznajmił, że jest zaskoczony informacjami przedstawionymi przez 

przewodniczącego. Następnie zapytał się jakie osoby korzystały z laptopów przywołanych  

w wypowiedzi. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że z laptopów korzystali nauczyciele. 
 

Punkt 7 
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2018. 
  
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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
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Uchwała Nr LXI/329/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady 

komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.  
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LXI/330/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaopiniowania cennika na 

2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Punkt 9  

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Burmistrza Goliny. 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LXI/331/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Goliny została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Punkt 10 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 

roku pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr LXI/332/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2018 roku 

pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 7 do protokołu. 

Punkt 11  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek przedstawił protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej za III kwartał 2018 roku, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Radny L. Kwiatkowski zapytał się z czego wynika, że powierzchnia użytkowa hali 

widowiskowo - sportowej większa jest od powierzchni zabudowy.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odpowiedział, że wykazane wartości zostały 

przedstawione w wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji 

pozwolenia na użytkowanie hali widowiskowo - sportowej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, dlaczego Komisja Rewizyjna zaleca 

sprawdzenie przez audytora finansowego planowania i wydatkowania środków finansowych 

w latach 2007 - 2014 na budowę hali widowiskowo - sportowej. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odpowiedział, że wnioski o dofinansowanie  

w programie LEMUR "Ochrona atmosfery - poprawa efektywności energetycznej - 

energooszczędne budynki użyteczności publicznej" można było składać w okresie od 

20.12.2013 r. do 31.12.2014 r. do godz. 15:30, tak więc podpisanie umowy przez ówczesnego 

burmistrza Tadeusza Nowickiego z projektantem Romanem Jaśkowiakiem o dostarczenie 

projektu hali pasywnej do dnia 31.01.2015 r. (koszt przeprojektowania wynosił 123 000 zł) 

eliminowało Gminę Golina z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w programie 

LEMUR.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się ile miała kosztować budowa hali  

w systemie pasywnym.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek odpowiedział, że hala w systemie pasywnym 

miała wynosić ponad 11 mln zł, natomiast gmina nie znała kwoty o jaką może ubiegać się  

z programu LEMUR. Oznajmił, że dodatkowe koszty związane z budową hali w systemie 

pasywnym wiązały się z uzyskaniem uzgodnień w Polskim Instytucie Budownictwa 

Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku, jednak Gmina Golina nigdy nie zwróciła się 

do Instytutu o niniejsze uzgodnienia, których uzyskanie było obligatoryjne, jeżeli miała być 

budowana hala w systemie pasywnym. 

Punkt 12  

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek o godz. 13:20 wyszedł z obrad sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że burmistrz musiał pilnie wyjechać na 

spotkanie z Prezydentem Konina. Do udzielenia odpowiedzi na zapytania radnych burmistrz 

wyznaczył Sekretarz Goliny A. Górzną. 

Sekretarz Goliny A. Górzna udzieliła odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie programu "Czyste powietrze" powiedziała, że spotkanie informacyjne  

z mieszkańcami w Golinie przeprowadziła firma realizująca program. Gmina wystąpiła do 

Ministerstwa Środowiska o materiały, ulotki informacyjne do rozpowszechnienia. Obecnie na 

terenie całej Polski przeprowadzane są podobne spotkania i firma nie może określić, czy będą 

jeszcze organizować ponowne zebrania. Pełne informacje można pozyskać ze strony 

internetowej Ministerstwa Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.     
 

Radny M. Wieczorek o godz. 13:22 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek o godz. 13:25 wrócił na obrady sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że organizatorzy spotkania stwierdzili, że 

projekt ma być realizowany do końca 2028 r. więc sugerowali, aby ze spokojem podejść do 

sprawy. Natomiast, jeżeli będzie duże zainteresowanie mieszkańców projektem, to 
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wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Golinie będzie służył pomocą przy wypełnianiu 

wniosków.  
 

Sekretarz Goliny A. Górzna w sprawie przekazania majątku szkoły nowej dyrektor przez byłą 

dyrektor szkoły stwierdziła, że do burmistrza nie wpłynęła żadna informacja o przebiegu 

przekazania dokumentacji szkoły. Sprawa ta musi zostać wyjaśniona, jak również czy  

z nośników komputerowych zostały usunięte dane.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się, czy zostało wydane zarządzenie 

dotyczące sporządzenia inwentaryzacji majątku szkoły w sytuacji kiedy następuje zmiana 

dyrekcji. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna odpowiedziała, że wiele procedur regulowanych jest wewnętrzną 

dokumentacją szkoły. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się kiedy sprawa zostanie wyjaśniona. 

Następnie zapytał się, czy burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze dotyczące powołania 

komisji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Golinie. Stwierdził, że ustępująca 

dyrektor powinna sporządzić protokół z przekazania całościowej dokumentacji szkoły wraz  

z aktami pracowniczymi. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 13:27 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że księgi majątkowe szkoły zawierają wszystkie 

istotne dane. Oznajmiła, że burmistrz zwróci się pismem do szkoły o wyjaśnienie 

sygnalizowanych problemów.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek zapytał się, czy ustępująca dyrektor miała 

prawo pozabierać część wyposażenia z gabinetu dyrektora. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że burmistrz wyjaśni sprawę i radni  

o jej wynikach zostaną poinformowani. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się na jakich zasadach następowało przekazywanie majątku 

nowej dyrekcji w innych placówkach szkolnych np. w Kawnicach czy w Przyjmie. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna powiedziała, że za każdym razem był sporządzany protokół   

z przekazaniem dokumentacji i majątku szkoły. 
 

Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że należy sprawę wyjaśnić w obecności ustępującej 

dyrektor szkoły. W odniesieniu do usuniętych danych z komputerów szkolnych stwierdził, że 

jest to poważna sprawa, ponieważ informacje takie są własnością szkoły.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że należy jak najszybciej sprawdzić, czy 

przedstawione informacje miały faktycznie miejsce.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że szkoła jest specyficzną instytucją i trudno w zbiegających 

się terminach tj. rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora szkoły i rozpoczęcie roku szkolnego, 

można było na bieżąco załatwić wszystkie sprawy. Należy więc sprawę wyjaśnić ze 

spokojem. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska powiedziała, że p. J. Krucka zwróciła sie do burmistrza  

o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydanego zarządzenia dotyczącego zasad 

rachunkowości i regulaminów Urzędu Miejskiego w Golinie. 
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Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się kto nadzorował wcześniejsze zmiany na 

stanowiskach dyrektorów w innych placówkach szkolnych. 
 

Sekretarz Goliny A. Górzna odpowiedziała, że procedura przekazywania szkoły odbywała się 

pomiędzy ustępującym dyrektorem a nowym dyrektorem i jak do tej pory nie było żadnych 

problemów.  

Punkt 13  

Zapytania i wolne wnioski  

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że w związku z zapytaniem 

wynikającym z informacji zawartych w artykule prasowym w "Gazecie Golińskiej",  

a wystosowanym do Prokuratury Rejonowej w Koninie otrzymał odpowiedź z dnia 21 

września br., że w stosunku do radnych Rady Miejskiej w Golinie nie toczy się żadne 

postępowanie przygotowawcze.  

Punkt 14 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:40 obrady LXI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka      

 Wojciech Wojdyński 


