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P R O T O K Ó Ł  NR  XLIX/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

27 lutego 2018 roku 

 

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, Skarbnik Goliny 

Janina Adamczewska i pracownik Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Lisewskiego, 

Kajetan Kalicki. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
XLIX sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:05 I Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, 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 

I Wiceprzewodnicząca Rady Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

a) wybór Komisji Skrutacyjnej, 

b) zgłaszanie kandydatów, 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór. 

7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2018 - 2022. 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

11. Zapytania i wolne wnioski.  

12. Zakończenie XLIX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad nie zostały wniesione zmiany. 
  

Punkt 3 
Radny W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu z XLVIII sesji bez odczytywania 

na dzisiejszej sesji. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty. 
 

Punkt 4 
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Następnie burmistrz poinformował, że od 1 lutego br. nowym kierownikiem Posterunku 

Policji w Kazimierzu Biskupim został  asp. sztab. Tomasz Kubacki, zastępując na tym 

stanowisku asp. sztab. Wojciecha Sypniewskiego, który objął stanowisko kierownika Ogniwa 

Prewencji w Komisariacie Policji w Starym Mieście. Burmistrz złożył podziękowania  

W. Sypniewskiemu za dotychczasową współpracę z samorządem gminy Golina. 
 

W. Sypniewski również podziękował za współpracę i serdeczne życzenia. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się o tereny, które zostały uwzględnione podczas odbytej dyskusji 

publicznej dotyczącej projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Węglew. 
  
Radna U. Furmaniak wniosła o naprawę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej  

w Głodowie i w Rososze oraz założenie barierek ochronnych przy przepuście w Rososze. 
 

Radna I. Kościelska złożyła do Przewodniczącego Komisji ds. Porządku Publicznego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji doraźnej ds. opracowania planu odnowy dróg  

i ulic w gminie Golina, pisemny wniosek o skontrolowanie stanu nawierzchni dróg gminnych 

po sezonie zimowym. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że komisja doraźna przeprowadziła kontrolę stanu dróg na terenie 

gminy Golina, z której został sporządzony protokół. Wobec tego uważa, że komisja wykonała 

już swoje zadanie, do którego została powołana i tym samym zakończyła swoją działalność. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że od wielu lat stan dróg gminnych był 

zaniedbywany i w ciągu obecnej kadencji nie odbuduje się i nie poprawi wszystkich 

zaniedbań z lat poprzednich. 
 

Radny M. Majewski zapytał się radnego K. Szymańskiego, czy obecnie przebywa na 

zwolnieniu lekarskim. 
 

Radny K. Szymański potwierdził, że przebywa na zwolnieniu lekarskim, jednak lekarz nie 

zabronił mu udziału w posiedzeniach rady. 
 

Radny M. Majewski oznajmił, że radny K. Szymański pobiera zasiłek chorobowy, a za udział 

w posiedzeniach rady otrzyma dietę, więc uzyska podwójne korzyści finansowe.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że punkt sesji "Zapytania i wnioski radnych" dotyczy 

zapytań kierowanych do burmistrza, więc poprosił o przestrzeganie przepisów statutu gminy 

Golina. 
 

Radny J. Mirek przypomniał, że radca prawny D. Kurowski już wyjaśniał, że udział radnego 

w pracach rady i jej organów nie jest zaliczany do pracy zarobkowej, ponieważ nie występuje 

tu ani stosunek pracy w rozumieniu kodeksu pracy, ani świadczenie pracy w formie usługi  

w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nie można zastosować tu przepisu ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdyż nie 

występuje żadna z przesłanek, która może powodować utratę prawa do zasiłku. 
 

Radny M. Majewski poprosił Wiceprzewodniczącą Rady A. Kapturską o kopię list obecności 

z dzisiejszego posiedzenia wspólnych komisji rady oraz z sesji, potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy już wiadomo kiedy rozpocznie się budowa siłowni 

zewnętrznych planowanych na terenie gminy. 
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I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska ponowiła o naprawę nawierzchni drogi w Spławiu 

w kierunku Maksymowa. 

Punkt 6 

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 

a) wybór Komisji Skrutacyjnej 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała regulamin wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Golinie i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie, który stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie zaproponowała powołanie 3-osobowej komisji skrutacyjnej i poprosiła radnych  

o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił radnego L. Kwiatkowski do pracy w komisji. 
 

Radny L. Kwiatkowski wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił radną Z. Kasprzak do pracy w komisji. 
 

Radna Z. Kasprzak wyraziła zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radna Z. Kasprzak zgłosiła radnego J. Mirka do pracy w komisji. 
 

Radny J. Mirek wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 12:40 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podała, że w skład komisji skrutacyjnej wejdą 

radni: Z. Kasprzak, L. Kwiatkowski i J. Mirek. Następnie zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem zaproponowanego osobowego składu komisji skrutacyjnej. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że została powołana komisja 

skrutacyjna w zgłoszonym składzie. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 12:42 powrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 

b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.  
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił radnego Wojciecha Wojdyńskiego. Oznajmił, że radny  

W. Wojdyński posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej, bardzo dobrze zna 

przepisy prawa samorządowego orazi darzy jego osobę dużym zaufaniem.  
 

Radny W. Wojdyński wyraził zgodę na kandydowanie i poprosił radnych o poparcie jego 

osoby w wyborze na funkcję przewodniczącego rady. Powiedział, że chciałby, aby wszyscy 

radni współpracowali merytorycznie i traktowali siebie po koleżeńsku. 
 

Ze względu na brak dalszych kandydatur I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska 

zaproponowała zamknięcie listy kandydatów i zarządziła głosowanie nad zamknięciem listy. 
 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
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W związku z powyższym I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła zamknięcie 

listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę w obradach XLIX sesji w celu 

ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i przygotowania kart do przeprowadzenia 

głosowania. Przerwa w obradach sesji trwała od godz. 12:43 do godz. 13:00. 
 

Po przerwie I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska wznowiła obrady XLIX sesji Rady 

Miejskiej w Golinie.  
 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Mirek ponownie odczytał regulamin wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  

w Golinie. Następnie przypomniał, że aby głos był ważny należy postawić znak X lub + przy 

nazwisku kandydata, natomiast nie oddanie głosu na kandydata oznacza, iż radny wstrzymał 

się od głosu. 
 

Radna Z. Kasprzak wyczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych przystępujących do 

głosowania oraz wręczała im karty do głosowania.  
 

Radna U. Furmaniak zapytała się dlaczego na karcie przy nazwisku kandydata znajduje się 

tylko jedna kratka. 
 

K. Kalicki wyjaśnił, że regulamin przewiduje wybór przewodniczącego rady. Regulamin nie 

przewiduje na karcie do głosowania dwóch kratek: z opcją na "tak" i "nie". Dlatego też jeżeli 

nie zostanie zaznaczona kratka znakiem X lub +, taki głos jest głosem wstrzymującym i tym 

samym przeciw proponowanej kandydaturze. 
 

Radny K. Substelny powiedział, że do tej pory na kartach do głosowania były dwie kratki. 
 

K. Kalicki przypomniał, że podczas wyboru wiceprzewodniczącego rady głosowanie 

przebiegało w taki sam sposób. Oznajmił, że zgodnie z regulaminem nie ma podstaw do 

umieszczenia dwóch kratek na karcie wyborczej.  
 

Radny M. Majewski poprosił o przygotowanie opinii prawnej odnośnie procedury wyboru 

przewodniczącego rady. 
 

Następnie po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, I Wiceprzewodnicząca Rady  

A. Kapturska ogłosiła przerwę, a komisję skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów  

i  o podanie wyników tajnego głosowania. Przerwa w obradach trwała od godz. 13:20  

do godz. 13:30. 
 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Mirek odczytał protokół stwierdzający, 

że w wyniku tajnego głosowania radny W. Wojdyński został wybrany  

na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. Za wyborem opowiedziało się 8 radnych, 

przeciw było 7 radnych.  
 

Protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Golinie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała Uchwałę Nr XLIX/276/2018 Rady 

Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie, która 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska pogratulowała wybranemu Przewodniczącemu 

Rady  Miejskiej w Golinie - radnemu Wojciechowi Wojdyńskiemu i przekazała dalsze 

prowadzenie obrad XLIX sesji. 

 

             Przewodniczyła 

          Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
 

     Anna Kapturska 

 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękował za wybór na funkcję Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Golinie. Zadeklarował, że w swoich działaniach będzie dążył do zniesienia 

podziałów pomiędzy radnymi. Oznajmił, że celem każdego radnego jest praca dla dobra 

gminy. Obiecał także szeroką i zgodną  współpracę z Burmistrzem Goliny.  
 

Punkt 7 

Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński w związku z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym złożył rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie. 

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że naturalną koleją rzeczy jest, aby zastępca przewodniczącego 

komisji rewizyjnej objął tę funkcję. Zaproponował więc zastępcę przewodniczącego komisji 

J. Szramę. 
 

Radny J. Szrama nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 

Radny J. Mirek zgłosił radnego K. Substelnego, członka komisji rewizyjnej.  
 

Radny K. Substelny nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 

Radna Z. Kasprzak zgłosiła radnego M. Wieczorka, członka komisji rewizyjnej. 
 

Radny M. Wieczorek nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił radnego J. Mirka, członka komisji rewizyjnej.  
 

Radny J. Mirek wyraził zgodę na kandydowanie. Oznajmił, że zgłoszeni wcześniej radni 

posiadają większe i wieloletnie doświadczenie i to jeden z nich powinien wyrazić zgodę na 

pełnienie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

W związku z tym, że nie zostało zgłoszonych więcej kandydatur, Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński zaproponował zamknięcie listy kandydatów. 
 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński przystąpił do przeprowadzenia jawnego 

głosowania nad zgłoszoną kandydaturą na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 8 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych. 
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Radny J. Mirek złożył zdanie odrębne do protokołu: "w przeprowadzonym głosowaniu 

głosowałem "za" swoją kandydaturę, ponieważ wcześniej wyraziłem zgodę na objęcie funkcji 

przewodniczącego komisji rewizyjnej". 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał Uchwałę Nr XLIX/277/2018 Rady Miejskiej  

w Golinie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

Punkt 8 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. Przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo 

omawiany podczas dzisiejszego posiedzenia wspólnych komisji rady. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 13:43 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

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 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XLIX/278/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 9  

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022. Przypomniał, że 

projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas dzisiejszego posiedzenia wspólnych 

komisji rady. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 13:52 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

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 14 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr XLIX/279/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022 została podjęta i stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnej U. Furmaniak, czy pełniąc funkcję 

Przewodniczącej Rady Miejskiej posiadała uprawnienia do koordynowania pracy rady  

i zwoływania posiedzeń wspólnych komisji rady. 
 

Radna U. Furmaniak odpowiedziała, że zwoływała posiedzenia wspólnych komisji rady 

zgodnie z przyjętymi wcześniej przez radę ustaleniami. Przypomniała, że ze względów 

praktycznych już od kilku kadencji posiedzenia wspólnych komisji rady zwoływane są przez 

przewodniczącego rady. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się radnej U. Furmaniak, czy posiadała 

upoważnienie od rady do reprezentowania Rady Miejskiej na zewnątrz. 
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Radna U. Furmaniak odpowiedziała, że uczestniczyła wyłącznie w gminnych uroczystościach  

i spotkaniach na podstawie otrzymywanych zaproszeń. 
 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:  

- odnośnie dyskusji publicznej w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

obręb Węglew powiedział, że dotyczyła złożonych wniosków przez 2 właścicieli gruntów:  

p. Zwierzyńskiego i p. Tarczyńskiego w zakresie terenu drogi publicznej - dojazdowej, 

- remonty nawierzchni dróg rozpoczną się w okresie wiosennym, 

- odnośnie realizacji siłowni zewnętrznych poinformował, że Urząd Marszałkowski  

w Poznaniu jeszcze nie rozpatrzył złożonych wniosków. 
 

Radny L. Kwiatkowski o godz. 14:05 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Majewskiego 

odnośnie udostępnienia kserokopii list obecności z dzisiejszych posiedzeń rady powiedział, że 

radny powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. 

Radny M. Majewski powinien złożyć również pisemny wniosek w sprawie przedstawienia 

opinii prawnej dotyczącej statusu radnego przebywającego na zwolnieniu chorobowym. 
 

Radny M. Majewski zapytał się na jakiej podstawie przewodniczący opiera swoje polecenie.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że taka jest jego decyzja i nie będzie  

dalej dyskutował z radnym M. Majewskim. Następnie powiedział, że nie udzielił radnemu  

M. Majewskiemu głosu, a radny więc nie przestrzega przepisów statutu gminy. Kolejnie 

zapytał się p. K. Kalickiego, czy zgodnie z §68 ust. 4 statutu gminy Golina przewodniczący 

musi posiadać upoważnienie rady do zwoływania posiedzeń komisji. 
 

K. Kalicki odpowiedział, że §68 ust. 4 statutu gminy Golina określa, że przewodniczący lub 

wiceprzewodniczący rady mogą zwoływać posiedzenia komisji na podstawie upoważnienia 

rady. Upoważnienie rady powinno być w formie uchwały rady. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy również w zakresie reprezentowania 

rady na zewnątrz, przewodniczący rady powinien posiadać upoważnienie rady. Jednocześnie 

zaznaczył, że jego pytanie nie ma podłoża czynienia jakichkolwiek zarzutów w stosunku do 

byłej przewodniczącej rady. 

 

Radny L. Kwiatkowski o godz. 14:10 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

K. Kalicki odpowiedział, że musiałby przeanalizować przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym, więc w późniejszym terminie udzieli odpowiedzi. Następnie w sprawie 

funkcjonowania powołanej komisji doraźnej ds. opracowania planu odnowy dróg  

i ulic w gminie Golina powiedział, że jeżeli prace komisji zostały zakończone to powinna 

zostać podjęta uchwała rady o zakończeniu prac komisji doraźnej. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek powiedział, że został sporządzony protokół 

komisji doraźnej ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w gminie Golina po 

przeprowadzonej kontroli w terenie, w którym zostały wskazane drogi do remontu. Następnie 

w nawiązaniu do złożonego wniosku o skontrolowanie stanu nawierzchni dróg gminnych po 

sezonie zimowym zapytał się o wielkość dziur w nawierzchni, które miałyby zostać 

uwzględniane podczas kontroli.  
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Radna I. Kościelska odpowiedziała, że stan nawierzchni dróg doskonale znają sołtysi  

i przewodniczący rad osiedlowych. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek stwierdził, że w związku z wypowiedzią radnej 

I. Kościelskiej złożony przez nią wniosek powinien zostać skierowany do sołtysów  

i przewodniczących rad osiedlowych.   
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że przewodniczący komisji zajmą się sprawą 

odnośnie skontrolowania stanu nawierzchni dróg gminnych po sezonie zimowym. 
 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy można byłoby wykonać przepusty pod torami 

na potrzeby planowanej budowy sieci kanalizacyjnej wykorzystując obecnie trwające roboty 

modernizacji linii kolejowej. Powiedział, że obawia się skażenia wody przez substancje 

znajdujące sie w beczkach na terenie wyrobiska pożwirowego w Przyjmie. Oznajmił, że 

chciałby usłyszeć odpowiedź na zadane pytanie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wykonanie przepustów pod torami ujęte 

jest w dokumentacji budowy sieci wodno - kanalizacyjnej, na którą złożony jest wniosek  

o dofinansowanie. Bezzasadne byłoby więc wydatkowanie środków z budżetu gminy. 

Oznajmił, że fundusze powinny być racjonalnie inwestowane. Następnie stwierdził, że nie 

zgodzi się, aby beczki zostały uprzątnięte na koszt gminy, ponieważ obowiązek taki 

spoczywa na właścicielu terenu, który na piśmie zobowiązał się do wywiezienia wykopanych 

beczek.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że jeżeli wojewoda i marszałek województwa nie 

potrafią rozwiązać problemu z beczkami, to należałoby sprawę zgłosić do Ministra 

Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.  
 

Sołtys Rosochy R. Kruszyna zapytał się w jaki sposób będą wykonywane pomiary gruntów  

i budynków na terenie gminy.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w punkcie informacji Urzędu Miejskiego 

w Golinie dostępne są ulotki informacyjne dotyczące pomiarów. Zakres prac 

modernizacyjnych obejmie m.in. prace terenowe mające na celu aktualizację informacji 

o gruntach, budynkach i lokalach. W tym celu, granice działek zostaną ponownie pomierzone 

lub ustalone na podstawie szczegółowych zdjęć lotniczych, a ich powierzchnie zostaną 

określone z dokładnością do 1 m
2
. Na stronie internetowej gminy zamieszczony został wzór 

identyfikatora pracowników wykonujących geodezyjne prace terenowe. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy sołtysi zainteresowani są 

udziałem w ogólnopolskiej konferencji naukowej z okazji Dnia Sołtysa "Niepodległa  

i inspirująca wieś..." 9 marca br. w Ruścu. 
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy z gminy zostało zgłoszone sołectwo do ogólnopolskiego 

konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa". 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że w związku z wcześniejszym 

zwycięstwem sołectwa Spławie w wojewódzkiej edycji konkursu do ogólnopolskiej edycji 

została zgłoszona inicjatywa sołectwa Spławie pn: „Kiermasz umiejętności, dziedzictwa  

i talentów”. 
  
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że chciałby zorganizować dla sołtysów 

dwudniowy wyjazd studyjny. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że ze względów formalnych i prawnych 

zasadne jest, aby radny M. Majewski złożył pisemny wniosek o udostępnienie przytoczonych 

wcześniej informacji. Następnie poprosił zebranych, aby podczas udzielanych przez 

burmistrza odpowiedzi zachowana była cisza. 
 

Radny M. Majewski zapytał się do kogo powinien kierować pisemny wniosek. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że do osoby, do której kierował ustny 

wniosek. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wszystkie inwestycje drogowe zaplanowane 

ze środków funduszu sołeckiego realizowane będą przez jednego wykonawcę.  
 

Punkt 12 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Wojciech Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:45 obrady XLIX sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka      

  Wojciech Wojdyński 


