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P R O T O K Ó Ł  NR  XLVIII/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

08 lutego 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, Skarbnik Goliny 

Janina Adamczewska i radca prawny Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
XLVIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Lech Kwiatkowski), w związku z czym podjęte 

uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej 

½ radnych.  

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie 

z 20 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych.   

7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania statutu: 

1) Osiedla Starówka 

2) Osiedla Wschód 

3) Osiedla Zachód 

4) Sołectwa Adamów 

5) Sołectwa Barbarka 

6) Sołectwa Bobrowo 

7) Sołectwa Brzeźniak 

8) Sołectwa Chrusty 

9) Sołectwa Głodowo  

10) Sołectwa Golina Kolonia 

11) Sołectwa Kawnice 

12) Sołectwa Kolno 

13) Sołectwa Kraśnica 

14) Sołectwa Lubiecz 

15) Sołectwa Myślibórz 

16) Sołectwa Przyjma 

17) Sołectwa Radolina 

18) Sołectwa Rosocha 

19) Sołectwa Sługocinek 

20) Sołectwa Spławie 

21) Sołectwa Węglew  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych. 

 



2 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, dla których gmina Golina jest organem 

rejestrującym.  

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Goliny. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013-2020". 

14. Odwołanie się radnego Janusza Mirka od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  

o wyłączeniu z pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej  

w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz socjalny) - kontrola problemowa. 

15. Odwołanie się radnego Wojciecha Wojdyńskiego od decyzji Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej o wyłączeniu z pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły 

Podstawowej w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz socjalny) - kontrola problemowa. 

16. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2017 r. 

17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. 

18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

19. Zapytania i wolne wnioski.  

20. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

Radny W. Wojdyński złożył wniosek o odwołanie radnej U. Furmaniak z funkcji 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie, podpisany przez 4 radnych, który stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji o punkt 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej dla Powiatu 

Konińskiego w związku z planowanym dokończeniem przebudowy drogi powiatowej 

Adamów - Spławie oraz przebudową ul. Piaskowej w Golinie, po przyjęciu zmian w budżecie 

na 2018 rok. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jej 

odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady w punkcie 6. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że we wniosku złożonym przez radnych odwołanie 

Przewodniczącej Rady zostało wskazane w punkcie 18 porządku dzisiejszej sesji.  
 

Radca prawny D. Kurowski wyjaśnił, że powinny zostać poddane pod głosowanie 2 wnioski, 

tj. wniosek złożony przez radnego W. Wojdyńskiego i wniosek Przewodniczącej Rady  

U. Furmaniak. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie wniosku złożonego 

przez przewodniczącą jako wniosku najdalej idącego.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie o poszerzenie porządku obrad 

sesji o punkt dotyczący odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw 6 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie  

o wprowadzenie w punkcie 6 porządku sesji odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej  

w Golinie. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw 6 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek złożony przez Przewodniczącą Rady U. Furmaniak nie 

został przyjęty. Tak więc odwołanie Przewodniczącej Rady nastąpi w punkcie 18 porządku 

XLVIII sesji. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

złożonym przez burmistrza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek został przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła porządek obrad XLVIII sesji po 

wprowadzonych zmianach: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie 

z 20 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych.   

7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania statutu: 

1) Osiedla Starówka 

2) Osiedla Wschód 

3) Osiedla Zachód 

4) Sołectwa Adamów 

5) Sołectwa Barbarka 

6) Sołectwa Bobrowo 

7) Sołectwa Brzeźniak 

8) Sołectwa Chrusty 

9) Sołectwa Głodowo  

10) Sołectwa Golina Kolonia 

11) Sołectwa Kawnice 

12) Sołectwa Kolno 

13) Sołectwa Kraśnica 

14) Sołectwa Lubiecz 

15) Sołectwa Myślibórz 

16) Sołectwa Przyjma 

17) Sołectwa Radolina 

18) Sołectwa Rosocha 

19) Sołectwa Sługocinek 

20) Sołectwa Spławie 

21) Sołectwa Węglew  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2018. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, dla których gmina Golina jest organem 

rejestrującym.  

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Goliny. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013-2020". 

15. Odwołanie się radnego Janusza Mirka od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  

o wyłączeniu z pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej  

w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz socjalny) - kontrola problemowa. 

16. Odwołanie się radnego Wojciecha Wojdyńskiego od decyzji Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej o wyłączeniu z pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły 

Podstawowej w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz socjalny) - kontrola problemowa. 

17. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2017 r. 

18. Odwołanie radnej Urszuli Furmaniak z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. 

20. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

21. Zapytania i wolne wnioski.  

22. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

obrad XLVIII sesji. 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym porządek obrad XLVIII sesji po wprowadzonych zmianach został 

przyjęty.  

Punkt 3 
Radny S. Szczepaniak  zawnioskował o przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

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

W związku z powyższym protokoły z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 

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

które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Następnie burmistrz podziękował radnym za udział w Regionalnych Zawodach 

Samorządowych w tenisie stołowym we Witkowie. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się o zmiany, które nastąpiły w ustawie o Prawie wodnym. 
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Radny S. Szczepaniak zgłosił o naprawę gruntowej drogi gminnej we Węglewskich 

Holendrach, drogi prowadzącej do stadniny koni oraz drogi w kierunku posesji p. Kujawy we 

Węglewie. Oznajmił, że stan tych dróg jest tragiczny.    
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w szkole podstawowej w Golinie zostanie utworzony 

oddział przedszkolny dla 3 - 4 latków oraz poprosił o przybliżenie opracowanego planu 

urlopów dla dyrektorów szkół na 2018 rok. 
 

Radny M. Majewski zgłosił, że na drodze z Węglewa w kierunku Rosochy Kolonia został 

posadowiony słupek graniczny, który zagraża bezpieczeństwu na drodze. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska zapytała się o szczegóły spotkania  

z wojewodą wielkopolskim w sprawie wykopanych beczek na terenie wyrobiska 

pożwirowego w Przyjmie. 

Punkt 6 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie 

utworzenia jednostek pomocniczych był omawiany podczas posiedzenia wspólnych komisji 

rady. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/244/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia 

jednostek pomocniczych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 7 
1) I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nadania 

statutu Osiedla Starówka. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/245/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Osiedla 

Starówka została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Radny J. Szrama o godz. 12:45 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

2) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 

Osiedla Wschód. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/246/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Osiedla 

Wschód została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

3) I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nadania 

statutu Osiedla Zachód. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/247/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Osiedla 

Zachód została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

4) Radny K. Szymański przypomniał, że na posiedzeniu komisji rady wniósł  

o zapisanie w statutach sołectw, aby sołtys zwołał zebranie wiejskie na pisemny wniosek 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie sołectwa. 
 

Radca prawny D. Kurowski zaznaczył, że taki zapis można wprowadzić pod warunkiem, że 

organizacja działa na terenie danego sołectwa. 
 

W związku z powyższym radni zgodzili się, aby w §13 ust. 1 pkt 5 wszystkich statutów 

sołectw wprowadzić zapis zaproponowany przez radnego K. Szymańskiego. 
 

Radny J. Szrama o godz. 12:50 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nadania 

statutu Sołectwa Adamów. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/248/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Adamów została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

5) I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nadania 

statutu Sołectwa Barbarka. 
 

Radny J. Szrama o godz. 12:55 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 13. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 
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Uchwała Nr XLVIII/249/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Barbarka została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński wniósł o nieodczytywanie treści projektów uchwał w sprawie 

nadawania kolejnych statutów sołectw.  
 

6) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Bobrowo. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/250/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Bobrowo została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Radny J. Szrama o godz. 12:57 wrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

7) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Brzeźniak. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/251/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Brzeźniak została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

8) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Chrusty. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/252/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Chrusty została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

9) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Głodowo. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/253/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Głodowo została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

10) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Golina Kolonia. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/254/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Golina Kolonia została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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11) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Kawnice. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/255/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Kawnice została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

12) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Kolno. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Kolno została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

13) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Kraśnica. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/257/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Kraśnica została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

14) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Lubiecz. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/258/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Lubiecz została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

15) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Myślibórz. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/259/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Myślibórz została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

16) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Przyjma. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
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Uchwała Nr XLVIII/260/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Przyjma została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

17) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Radolina. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/261/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Radolina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

18) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Rosocha. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/262/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Rosocha została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

19) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Sługocinek. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/263/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Sługocinek została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

20) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Spławie. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/264/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Spławie została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

21) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie nadania statutu Sołectwa Węglew. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/265/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Węglew została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Radni M. Majewski i K. Substelny o godz. 13:10 wyszli z obrad sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 12. 
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I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/266/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

Punkt 9 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Golina na rok 2018. 
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że na stronie internetowej gminy Golina powinien zostać 

podany kontakt telefoniczny do lekarza weterynarii p. Błażeja Umerle. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/267/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Golina na rok 2018 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

Punkt 10 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, dla których gmina 

Golina jest organem rejestrującym był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i ze 

względu na jego obszerną treść zaproponował, aby nie odczytywać projektu uchwały. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek, dla których gmina Golina jest organem rejestrującym.  
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Za głosowało 12 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, dla których 

gmina Golina jest organem rejestrującym została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik  

nr 29 do protokołu. 

 

 



11 

 

Punkt 11 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany w budżecie na 2018 rok w stosunku do 

zmian przedstawionych na wspólnym posiedzeniu komisji rady. 
 

Radni M. Majewski i K. Substelny o godz. 13:25 wrócili na obrady sesji. Stan obecnych 

radnych wynosi 14. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że Starosta Koniński zadeklarował, że 

powiat planuje wykonanie przebudowy ul. Piaskowej (droga powiatowa) w bieżącym roku.  

W związku z tym wystąpił do gminy z prośbą o współfinansowanie inwestycji na poziomie 

50%, co stanowi kwotę 765 150 zł. Następnie powiedział, że w najbliższym czasie wystąpi do 

powiatu z zapytaniem o inwestycje zrealizowane w obecnej kadencji na terenie gminy Golina 

i poniesione wydatki z budżetu powiatu w stosunku do pozostałych gmin powiatu 

konińskiego. Kolejnie oznajmił, że w marcu przedstawi zmiany w budżecie uwzględniające 

powrót obecnie przesuniętych środków w pełnej wysokości w poszczególnych paragrafach 

budżetu, co może wiązać się z zaciągnięciem kredytu.  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała podstawę prawną projektu uchwały   

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska podziękowała za przyznanie środków na 

zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Przyjmie.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XLVIII sesji, która trwała 

od godz. 13:50 do godz. 14:10. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XLVIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 12 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia  

w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/270/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2018 roku 

pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 31 do protokołu. 
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Punkt 13 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie powierzenia 

uprawnień Burmistrzowi Goliny. 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie powierzenia uprawnień 

Burmistrzowi Goliny została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 

Punkt 14 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zgłoszenia 

sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". 
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła 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 XLVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zgłoszenia sołectw do 

Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 33 do protokołu. 

Punkt 15 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała wniosek radnego Janusza Mirka dotyczący 

odwołania się od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wyłączeniu z pracy Komisji 

Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz 

socjalny) - kontrola problemowa, który stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek odczytał oświadczenie dotyczące działań Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej I. Kościelskiej z prośbą o rezygnację z pełnionej przez nią funkcji, stanowiące 

załącznik nr 35 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego J. Mirka. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 5 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

Radny J. Mirek wniósł o zaprotokołowanie, że wstrzymał się od głosu podczas 

przeprowadzonego głosowania w jego prywatnej sprawie. 
 

W związku z wynikiem głosowania Wysoka Rada uwzględniła odwołanie się radnego  

J. Mirka od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wyłączeniu z pracy Komisji 

Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz 

socjalny) - kontrola problemowa. 
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Uchwała Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie odwołania się radnego od 

decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie została podjęta  

i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Punkt 16 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała wniosek radnego Wojciecha Wojdyńskiego 

dotyczący odwołania się od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wyłączeniu  

z pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej w Golinie - budżet 2017 

r. (fundusz socjalny) - kontrola problemowa, który stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 5 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z wynikiem głosowania Wysoka Rada uwzględniła odwołanie się radnego  

W. Wojdyńskiego od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wyłączeniu z pracy 

Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej w Golinie - budżet 2017 r. 

(fundusz socjalny) - kontrola problemowa. 
 

Uchwała Nr XLVIII/274/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie odwołania się radnego od 

decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie została podjęta  

i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska, w związku z wynikiem głosowań, złożyła 

pisemną rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Golinie, która stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 

Radny M. Majewski podziękował radnej I. Kościelskiej za pracę w Komisji Rewizyjnej. 
 

Punkt 17 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poprosiła o przedstawienie protokołu Komisji 

Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2017 r. 
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że w związku z rezygnacją radnej I. Kościelskiej, 

obowiązki przewodniczącego komisji rewizyjnej przejmuje zastępca przewodniczącego 

komisji rewizyjnej, którym jest radny J. Szrama. 
 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej J. Szrama nie wyraził zgody na odczytanie 

protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2017 r. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że radni powinni podchodzić do spraw obiektywnie. Stwierdził, że 

wykluczenie jego osoby z pracy w komisji rewizyjnej było niepotrzebne. Następnie zapytał 

się radnego K. Substelnego (członka komisji rewizyjnej), czy kiedykolwiek podczas prac 

komisji był stronniczy bądź nieobiektywny. 
 

Radny K. Substelny odpowiedział, że opiera się na zapisach statutu gminy Golina.  
 

Radna I. Kościelska podziękowała za dotychczasową pracę w komisji rewizyjnej i życzyła 

członkom komisji owocnych obrad. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że kandydując na radnego przyjmuje się obowiązki wynikające  

z pełnionych funkcji. Powiedział, że w związku z tym, iż z-ca przewodniczącego komisji 
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rewizyjnej J. Szrama nie chce odczytać protokołu z przeprowadzonej kontroli komisji, to on 

jako członek komisji decyduje się przedstawić przedmiotowy protokół. 

Następnie radny J. Mirek odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2017 

roku, który stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 

Punkt 18 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przekazała I Wiceprzewodniczącej Rady A. Kapturskiej 

prowadzenie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.     

            Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                  

  Urszula Furmaniak 

 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska przejęła prowadzenie obrad XLVIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że współpraca z Przewodniczącą Rady  

U. Furmaniak układa się bardzo dobrze. Przewodnicząca zawsze godnie reprezentuje Radę 

Miejską na zewnątrz. Zaapelował więc do radnych o wyciszenie emocji i odłożenie decyzji  

o ewentualne odwołanie radnej U. Furmaniak z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej  

w Golinie na kolejną sesję rady.  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że wniosek radnych o odwołanie 

radnej U. Furmaniak z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie został już 

wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 

Radny S. Szczepaniak pogratulował Przewodniczącej Rady U. Furmaniak za odważną 

decyzję o poddanie pod głosowanie wniosku radnych o jej odwołanie, jednocześnie 

przypominając, że w poprzedniej kadencji rady ówczesna przewodnicząca rady nie dopuściła 

do wprowadzenia do porządku obrad sesji wniosku o jej odwołanie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że porządek obrad sesji można zmienić  

w każdym punkcie obrad.  
 

Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby Przewodnicząca Rady U. Furmaniak prowadziła 

dalej obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Następnie powiedział, że  

w uzasadnieniu wniosku o odwołanie radnej U. Furmaniak z funkcji przewodniczącej rady nie 

ma zastrzeżeń co do jej współpracy z burmistrzem. W związku z tym to radni podczas 

głosowania tajnego zadecydują o wyniku wniosku radnych. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oznajmiła, że ze względów moralnych i etycznych 

przekazała dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady A. Kapturskiej 
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym "przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań 

wiceprzewodniczącego".  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska przystąpiła do przeprowadzenia procedury 

głosowania wniosku o odwołanie radnego z funkcji przewodniczącego rady. W związku  

z tym zaproponowała powołanie 3-osobowej komisji skrutacyjnej i poprosiła radnych  

o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji. 
 

Radny M. Majewski zgłosił radnego K. Substelnego do pracy w komisji. 
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Radny K. Substelny wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił radnego K. Szymańskiego do pracy w komisji. 
 

Radny K. Szymański wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił radnego M. Wieczorka do pracy w komisji. 
 

Radny M. Wieczorek nie wyraził zgody na udział w pracy komisji. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił radną Z. Kasprzak do pracy w komisji. 
 

Radna Z. Kasprzak nie wyraziła zgody na udział w pracy komisji, ponieważ jest jedną  

z wnioskodawców o odwołanie przewodniczącej rady.  
 

Radny K. Substelny wycofał się z udziału w pracy komisji. 
 

Radny J. Mirek poprosił radnych, aby nie zachowywali się jak dzieci. Oznajmił, że funkcja 

radnego zobowiązuje do zachowania odpowiednich postaw. Praca w komisji skrutacyjnej 

nikogo w żaden sposób nie obraża, a jest tylko powołana do przeprowadzenia wymaganego 

ustawą tajnego głosowania. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił radnego W. Grodzkiego do pracy w komisji. 
 

Radny W. Grodzki wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 
 

Radny J. Mirek zgłosił radnego J. Szrama do pracy w komisji. 
 

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

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

radni: W. Grodzki, J. Szrama i K. Szymański. 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 10 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

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

skrutacyjna w zgłoszonym składzie.  
 

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

ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i przygotowania kart do przeprowadzenia 

głosowania. Przerwa w obradach sesji trwała od godz. 14:55 do godz. 15:20. 
 

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

Miejskiej w Golinie. Następnie odczytała regulamin głosowania wniosku w sprawie 

odwołania radnego z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  

w Golinie, który stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej K. Szymański wyczytał kolejno z listy obecności 

nazwiska radnych przystępujących do głosowania, a radny W. Grodzki wręczał im kartę do 

głosowania.  
 

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, I Wiceprzewodnicząca Rady  

A. Kapturska ogłosiła przerwę, a komisję skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów  
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i  następnie o podanie wyników tajnego głosowania. Przerwa w obradach trwała od godz. 

15:30 do godz. 15:40. 
 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej K. Szymański odczytał protokół 

stwierdzający, że w wyniku tajnego głosowania radna U. Furmaniak została odwołana  

z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. Za odwołaniem opowiedziało się  

8 radnych, przeciw odwołaniu było 6 radnych.  
 

Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnej z funkcji  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak podziękowała za pracę w Prezydium Rady. Stwierdziła, 

że demokracja rządzi się swoimi prawami, jednak nadal jest radną Rady Miejskiej  

w Golinie.  
 

Radny M. Majewski podziękował radnej U. Furmaniak za dotychczasowe pełnienie funkcji 

przewodniczącej rady. Stwierdził, że dla części radnych nadal pozostanie przewodniczącą 

rady.  
 

Następnie radnej U. Furmaniak podziękowania złożyli obecni na sesji sołtysi, dyrektor 

Biblioteki i dyrektor Domu Kultury. 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała Uchwałę Nr XLVIII/275/2018 Rady 

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

stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Punkt 19 

Radny J. Mirek odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, które 

stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

Punkt 20  

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania:  

- odnośnie nowej ustawy Prawo wodne powiedział, że ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 

r. i zmienia katalog podmiotów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód 

publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz dotychczasową strukturę 

zarządzania wodami. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących 

własność Skarbu Państwa wykonują: Wody Polskie - w stosunku do śródlądowych wód 

płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych  

o szczególnym znaczeniu transportowym; minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - 

w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych; minister 

właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - w stosunku do śródlądowych dróg wodnych  

o szczególnym znaczeniu transportowym. Wody Polskie są państwową osobą prawną złożoną 

z jednostek organizacyjnych: KZGW, RZGW, zarządu zlewni oraz nadzoru wodnego. Ustawa 

wprowadza zmiany w zakresie reglamentacji korzystania z wód. W myśl ustawy 

reglamentacja ta ma być realizowana w ramach tzw. zgód wodnoprawnych, które obejmują  

w szczególności wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego 

i wydanie oceny wodnoprawnej. Pozwolenia wodnoprawne wydane na gruncie dotychczas 

obowiązujących przepisów mają zachować moc także po wejściu w życie nowego Prawa 

wodnego z kilkoma wyjątkami. Więcej za wodę mają płacić największe gospodarstwa, które 

zużywają najwięcej wody: prowadzą dużą hodowlę zwierząt, hodowcy ryb, posiadacze 

stawów hodowlanych. Nowe przepisy Prawa wodnego mają w pełni wdrażać przepisy unijnej 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

- w sprawie złego stanu dróg gruntowych zgłoszonych przez radnego S. Szczepaniaka 

powiedział, że wspólnie z radnym przeprowadzi wizję w terenie, 

http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/
http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/
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- odnośnie utworzenia oddziału przedszkolnego dla 3 - 4 latków w szkole podstawowej  

w Golinie powiedział, że jeszcze nie została podjęta żadna decyzja, ale rozważane jest 

utworzenie takiego oddziału. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami w Karcie Nauczyciela 

dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą w ciągu 

roku przysługuje 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się kto przejmuje obowiązki dyrektora szkoły będącego na 

urlopie, jeżeli nie ma wyznaczonego wicedyrektora. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obowiązki dyrektora przejmuje osoba 

upoważniona przez dyrektora do kierowania placówką. Następnie w sprawie słupków 

granicznych w drodze powiedział, że sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Odnośnie spotkania  

u wojewody wielkopolskiego w sprawie wykopanych beczek stwierdził, że spotkanie nie 

wniosło niczego nowego do rozwiązania problemu. Wojewoda chce, aby to gmina poniosła 

koszty wywozu i utylizacji beczek.  

Punkt 21 

Zapytania i wolne wnioski 

Prezes OSP w Przyjmie R. Ziarniak podziękował za przyznanie środków finansowych na 

zakup klimatyzacji do sali w Przyjmie, która służy całej społeczności gminnej. Następnie 

przedstawił zakres wykonanych prac remontowych garażu OSP w Przyjmie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że współpraca z  obecnym Zarządem OSP  

w Przyjmie układa się bardzo dobrze i chętnie wspiera działania lokalnej społeczności. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że dzięki działaniom Prezesa OSP w Przyjmie R. Ziarniaka 

sołectwo odzyskało dawną świetność.  
 

Dyrektor Biblioteki w Golinie Ż. Matlewska w imieniu OSP w Golinie także podziękowała za 

środki na zakup klimatyzacji na salę OSP w Golinie. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy w ramach wcześniejszego dofinansowania dla 

powiatu na przebudowaną drogę Adamów - Spławie były zagwarantowane środki na 

niewykonany odcinek 180 m drogi. Następnie oznajmił, że dziennikarka z "Przeglądu 

Konińskiego" powinna być obecna do zakończenia sesji, aby wysłuchać spraw zgłaszanych 

przez sołtysów. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że koszty przebudowanej drogi 

powiatowej Adamów - Spławie nie uwzględniały wspomnianego odcinka drogi.  
 

Sołtys Kawnic J. Modelski stwierdził, że dzisiejsze odwołanie radnej U. Furmaniak  

z przewodniczącej rady uważa za bezsensowne i bezpodstawne. Oznajmił, że wywołany  

w ostatnim czasie przez niektórych radnych konflikt z dyrektor szkoły podstawowej  

w Golinie ma podłoże prywatne i prowadzi do zgnębienia p. Jolanty Kruckiej. Zarzuty, że  

w szkole stosowana jest dyscyplina są niezasadne, ponieważ uczniowie muszą przestrzegać 

pewnych zasad i reguł w zachowaniu i ubiorze.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że słowa wypowiedziane przez p. J. Modelskiego znajdują 

odzwierciedlenie w pismach, które oczerniają radnych. Następnie poprosił o wskazanie, 

którzy radni szkodzą szkole w Golinie. Stwierdził, że złożony wniosek o odwołanie 

przewodniczącej rady zawierał pełne uzasadnienie i odwołanie odbyło się w sposób 

demokratyczny. Zaprotestował przeciw twierdzeniom, że radni swoimi wypowiedziami  

i działaniami szkodzą szkole.  
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Sołtys Kawnic J. Modelski oznajmił, że radny W. Wojdyński na jednej z sesji powiedział, że 

dyrektor J. Krucka wprowadza w szkole podstawowej reżim i dyscyplinę. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że w gimnazjum w Golinie uczniowie mieli obowiązek 

ubierania się w mundurki szkolne, a od czerwca ubiegłego roku dyrektor J. Krucka zniosła ten 

obowiązek. Oznajmiła, że obecnie wszystkie dotychczasowe sukcesy gimnazjum są 

zacierane, a należy pamiętać o osiągnięciach uczniów gimnazjum na poziomie powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym. Krzywdzące są twierdzenia, że dyrektor byłego gimnazjum ma 

aspiracje na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.  
 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że mundurki w gimnazjum nie były egzekwowane.  
 

Dyrektor Biblioteki Ż. Matlewska stwierdziła, że za nienoszenie mundurków uczniowie mieli 

ujmowane punkty.  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że radni są obiektywni w stosunku do 

wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. 
 

Sołtys Barbarki S. Paszek podziękował burmistrzowi i przewodniczącej rady oraz sołtysom  

za otrzymane życzenia z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i zorganizowaną gminną 

uroczystość.  
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że w szkole podstawowej w Golinie nie ma przyjaznej 

atmosfery. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że osiągnięty za 2017 r. przez Spółkę 

ZGKiM w Golinie zysk netto wyniósł 110 556,97 zł, została zakupiona nowa śmieciarka, 

wzrosło również wynagrodzenie pracowników. Powiedział, że zostanie wykonane ogrodzenie 

placu przy ZGKiM, gdzie składowany jest gruz oraz tablica informacyjna. Koszt ogrodzenia 

wynosić będzie 12 000 zł.  
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy na odpady biodegradowalne będą zakupione pojemniki. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że rozważany jest zakup pojemników  

ze środków pochodzących z dofinansowania środków zewnętrznych.   
 

Radny M. Majewski zapytał się kiedy zostanie naprawiona studzienka na ul. Zielonej  

w Kawnicach. Następnie zapytał się, czy jeszcze będą wycinane drzewa przy drodze 

krajowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że studzienka zostanie naprawiona przez 

ZGKiM w Golinie. Przy drodze krajowej wycinane są drzewa, które zagrażają 

bezpieczeństwu. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy zostanie przywrócony zjazd do stacji paliw Orlen w Golinie  

z drogi krajowej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że jeszcze toczy się sprawa w sądzie. 

Następnie poinformował, że gmina otrzyma dofinansowanie z projektu "Szatnia na medal". 

Kolejnie poinformował, że opracowywany jest projekt na przebudowę budynku po restauracji 

"Smakosz" z adaptacją pomieszczeń na potrzeby powiększenia MOPS, Biblioteki, archiwum 

oraz Domu Dziennego Pobytu Seniora. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że należy rozważyć sfinansowanie szczepienia ochronnego 

przeciw rakowi szyjki macicy dla dziewcząt w wieku 11 lat i 12 lat. W Polsce rak szyjki 

macicy zajmuje drugie miejsce pod względem częstości zachorowań wśród kobiet. 
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Stwierdziła, że na terenie gminy nie ma dużo dziewczynek w tym wieku, więc środki 

przeznaczone na zakup szczepionki nie byłyby wysokie.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że koszt jednej szczepionki wynosi 600 zł. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na sfinansowanie zakupu szczepionek 

chciałby pozyskać środki finansowe z programów profilaktyki i ochrony zdrowia. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że można byłoby oszacować koszt szczepionek i wspomóc 

rodziców, którzy chcieliby zaszczepić swoje córki. Powiedziała, że szczepionki po podaniu 

zalecanych dawek, zmniejszają ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy nawet o ok. 70%. 
 

Punkt 22 
Wobec zrealizowania porządku obrad, I Wiceprzewodnicząca Rady Anna Kapturska 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:35 obrady XLVIII 

sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

          Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
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