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P R O T O K Ó Ł   NR  XXV/2020 

XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie 

08 października 2020 r. 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 13 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 

XXV 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 13 radnych (nieobecni: radna Zofia Kasprzak, radny Kazimierz Substelny),  

w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, 

obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał klauzulę RODO i poinformował, że zgodnie  

z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji są nagrywane i transmitowane 

na żywo.  

Punkt 2 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy do ustalonego porządku obrad sesji są 

propozycje jego zmiany. 
 

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

o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę 

Golina. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego został przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał porządek obrad XXV sesji z wprowadzoną 

zmianą:  

1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny 

Klub Malucha, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Golina oraz nadania 

statutu (projekt nr 139). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  

w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie (projekt nr 140). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych (projekt nr 141). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie (projekt  

nr 142). 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina  (projekt nr 143). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 144).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina 

na lata 2020-2028 (projekt nr 145).  

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę 

Golina (projekt nr 146). 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w III 

kwartale 2020 roku.  

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

16. Zapytania i wolne wnioski.  

17. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku 

obrad XXV sesji. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że obrady XXV sesji będą przebiegały 

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu XXIV sesji bez 

odczytywania na sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół XXIV 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.  
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że nie zostały złożone przez radnych 

zapytania i wnioski. 

Punkt 6 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie utworzenia 

klubu dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Golina oraz nadania statutu był omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady.   
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr XXV/133/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie utworzenia klubu 

dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina Golina oraz nadania statutu  została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

Punkt 7 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina  

i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie był omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady.   
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXV/134/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Punkt 8 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych był omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady.   
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXV/135/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Dziennego Domu Senior+ w Golinie był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji 

rady.   
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr XXV/136/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie utworzenia Dziennego 

Domu Senior+ w Golinie została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie 

Gminy Golina był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.   
  
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2020 był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady.   
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXV/138/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w związku ze zgłoszoną podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady sugestią radnego J. Mirka odnośnie zakupu zamiatarki dla ZGKiM 

Sp. z o.o. w Golinie temat ten zostanie przedstawiony radzie nadzorczej spółki. Zapewnił, że 

zostanie wybrana oferta zakupu zamiatarki po możliwie jak najmniejszych kosztach. 
   

Punkt 12 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020-2028 był omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr XXV/139/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020-2028 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 13 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina był omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,                      

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr XXV/140/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Gminę Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przekazał Wiceprzewodniczącej Rady A. Kapturskiej 

prowadzenie obrad XXV sesji. 

Punkt 14 

Radna E. Cieślak członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie odczytała protokół 

komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w III kwartale 2020 roku, który stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że w związku z brakiem złożonych 

zapytań i wniosków przez radnych zamyka ten punkt obrad. 
 

Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że 05.10.br. w Urzędzie Miejskim w Golinie 

odbyła się kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie przypomniał o obostrzeniach na 

terenie kraju związanych z koronawirusem. Burmistrz pogratulował Żanecie Matlewskiej 

wyboru na funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu Konińskiego.  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Ż. Matlewska podziękowała za słowa uznania. 

Powiedziała, że jest to dla niej wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie pełnić tę funkcję. 

Obiecała godnie reprezentować Gminę Golina oraz powiat koniński.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński także złożył gratulacje Żanecie Matlewskiej. 

Powiedział, że dobra współpraca gminy z powiatem jest gminie bardzo potrzebna. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Ż. Matlewska obiecała, że w swoich działaniach 

nie zawiedzie mieszkańców Gminy Golina. 
 

Radny T. Duryński przypomniał o naprawie nawierzchni asfaltowej na drodze przy 

wybudowanej stacji rozdzielczej PKP stacja Spławie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że będzie rozmawiał z właścicielem drogi, aby 

ubytki w drodze zostały naprawione. Następnie przypomniał, że trwają prace związane  
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z budową kanalizacji w Adamowie i związane z tym wykonanie przepustu pod torami 

kolejowymi. Oznajmił, że chciałby aby został uporządkowany teren przy przejeździe 

kolejowym w Adamowie celem zorganizowania parkingu. Teren ten nie jest własnością 

gminy, więc należy najpierw dokonać uzgodnień z właścicielem.   
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał radnym o dostosowaniu się do zapisów art. 

24 ustawy o samorządzie gminnym. 
 

Radny M. Majewski zgłosił o uporządkowanie terenu przy sklepie w Kawnicach po 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Pozostał tam piasek i kamienie. Następnie zapytał się jak 

przedstawia się sprawa skomunalizowania dróg na terenie gminy.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że systematycznie drogi są komunalizowane. 

Na terenie gminy jest dużo dróg, których właścicielem jest Skarb Państwa, a same procedury 

komunalizacji są czasochłonne.  
 

Radna E. Cieślak poprosiła o rozwiązanie problemu z przejazdem drogą w Kraśnicy od nr 33 

do nr 50. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w pierwszej kolejności musi zostać 

zakończona inwestycja budowy kanalizacji, a następnie należy wytyczyć drogę i uregulować 

własność drogi, co wiąże się z wykupem gruntów od 4 właścicieli. Obecnie wszyscy 

mieszkańcy mają dostęp do drogi publicznej. 
 

Punkt 17 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:05 obrady XXV sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


