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P R O T O K Ó Ł   NR  XXVII/2020 

XXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

29 grudnia 2020 r. 
 

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, Sekretarz Goliny 

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

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XXVII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:20 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 14 radnych (nieobecna radna Urszula Furmaniak), w związku z czym 

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

najmniej ½ radnych.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady Anna Kapturska odczytała klauzulę RODO i poinformowała, 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 przekazania skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie na 

uchwały w sprawie nadania statutów sołectw. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

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

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

zmianą:  

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXV sesji. 

4. Zapytania i wnioski radnych.   

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2021 – 2028: 

1) odczytanie projektu uchwały, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

4) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

5) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,  

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 – 2028.    
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7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2021: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

7) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

8) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 156).  

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

lata 2020- 2028 (projekt nr 157).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają  

z upływem roku budżetowego (projekt nr 158).   

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej  (projekt nr 151). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (projekt nr 152). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Golina  (projekt nr 153). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 154).  

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych (projekt nr 155). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie na    

uchwały w sprawie nadania statutów sołectw (projekt nr 165). 

17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

18. Zapytania i wolne wnioski.  

19. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku 

obrad XXVII sesji. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

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

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 

Punkt 3 

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

odczytywania na sesji i zarządził głosowanie. 
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

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

Punkt 4 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek złożył Przewodniczącemu Rady W. Wojdyńskiemu pisemną rezygnację  

z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych Rady 

Miejskiej w Golinie, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

Punkt 6 

1) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 – 2028 stanowiący 

załącznik nr 5 do protokołu. 
 

 2) Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-

0957/33/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

z 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2021-2028, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

 3) Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że dzisiaj podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady, Skarbnik Goliny J. Adamczewska szczegółowo omówiła 

autopoprawki zgłoszone przez burmistrza, które stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2021-2028.  
 

 4) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionych autopoprawek burmistrza.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2021 - 2028 zostały przyjęte. 
 

 5) Ze względu na brak wniosków zgłoszonych przez radnych Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji. 
 

 6) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata  

2021 – 2028 wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr XXVII/149/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 – 2028 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Punkt 7 

1) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu 

na rok 2021 stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. 
 

 2) Radny J. Mirek odczytał zbiorczą opinię stałych komisji Rady Miejskiej w Golinie 

dotyczącą projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.  
 

 3) Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-

0952/33/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

z 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Golina na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Następnie wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę nr SO-0951/24/D/5/Ko/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 11 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie 

budżetu Gminy Golina na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

 4) Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że dzisiaj podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady, Skarbnik Goliny J. Adamczewska szczegółowo omówiła 

autopoprawki zgłoszone przez burmistrza, które stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały budżetowej Gminy Golina 

na rok 2021. 
 

 5) Przewodniczący Rady W. Wojdyński otworzył dyskusję nad projektem budżetu.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że zaproponowany projekt budżetu na 2021 

rok został ustalony na poziomie gwarantującym wykonanie zaplanowanych inwestycji. 

Jednak nie jest on doskonały, ponieważ nie spełnia w 100% oczekiwań mieszkańców. Jest 

nadzieja, że w trakcie 2021 roku będzie możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na 

realizację przedsięwzięć, które zostaną wprowadzone do budżetu.  
 

Ze względu na brak innych radnych zgłaszających się do dyskusji przewodniczący zamknął 

dyskusję nad projektem budżetu. 
 

 6)  Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do projektu uchwały w sprawie budżetu 

na 2021 rok zostały przyjęte. 
 

 7) Ze względu na brak wniosków zgłoszonych przez radnych Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji. 
 

 8) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały 

budżetowej z przyjętymi wcześniej autopoprawkami. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2021 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu 

gminy na 2021 rok. Przypomniał, że budżet w trakcie roku jest wielokrotnie zmieniany  

w związku z wynikającymi potrzebami inwestycyjnymi. Budżet nie jest jednak optymalny, 

ale przy współudziale środków z zewnątrz, o które gmina występuje udaje się w trakcie roku 

zrealizować więcej inwestycji niż zostało założone w pierwotnej fazie. W styczniu planowane 

jest ogłoszenie przetargu na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody we Węglewie. 

W najbliższym czasie zostaną poczynione starania na wykonanie dokumentacji technicznej  

w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Kraśnicy (na terenie do torów kolejowych  

i osiedle w pobliżu stawów), we Węglewie w kierunku torów kolejowych i w stronę 

cmentarza, ponieważ istnieje duża szansa, że w 2021 roku zostaną ogłoszone konkursy na 

pozyskanie środków zewnętrznych finansujących inwestycje związane z uporządkowaniem 

gospodarki wodno - ściekowej łącznie z budową oczyszczalni przyzagrodowych. Następnie 

poinformował, że w związku z ogłoszonym drugim naborem wniosków o wsparcie dla 

jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zgłoszone 3 wnioski na 3 inwestycje drogowe. 

Natomiast w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały zgłoszone wnioski na 

budowę i modernizację drogi w Spławiu oraz drogi Adamów Kolonia - Przyjma. Burmistrz 

powiedział, że uchwalony przez radnych budżet jest wspólny i będzie wspólnie realizowany.  

Przypomniał, że w 2020 roku zostały wykonane inwestycje w wysokości ponad 45 mln zł.      
  

Punkt 8 

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 na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/151/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 

2020 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Punkt 9 

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. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że podczas oddawania głosu nie zadziałało 

jego urządzenie do głosowania. Poinformował, że oddał głos za przyjęciem zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/152/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Punkt 10 

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

budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 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 na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/153/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wydatków budżetu gminy, 

które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił o godz. 13:40 przerwę w obradach XXVII sesji, 

która trwała do godz. 14:00.  Po przerwie przewodniczący wznowił obrady XXVII sesji. 
 

Punkt 11 

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

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 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 na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/154/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
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rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu.   

Punkt 12 

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

uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 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 na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/155/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

Punkt 13 

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

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina był omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy właściciel nieruchomości, który oddaje chemikalia do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie powinien złożyć oświadczenia, że 

chemikalia pochodzą z jego gospodarstwa domowego, a w przypadku poświadczenia 

nieprawdy poniesie koszty utylizacji tych odpadów.  
 

Sekretarz Goliny A. Górzna odpowiedziała, że zgłoszona przez radnego J. Mirka sugestia 

wymaga sprawdzenia przepisów prawnych, czy jest możliwe złożenie takiego oświadczenia. 

Wyjaśniła, że do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być oddawane 

wyłącznie odpady komunalne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach przez odpady komunalne należy rozumieć: 

 odpady powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji) 

 odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych.  

Tym samym do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą mogły być 

oddawane co do zasady jedynie chemikalia powstające w gospodarstwach domowych. 

Chemikalia pochodzące od innych wytwórców odpadów będą mogły być oddawane do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jedynie wyjątkowo, tj. gdy nie są to 

odpady niebezpieczne i jednocześnie ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 
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Radny M. Majewski zapytał się, czy zostanie zwiększona częstotliwość odbioru bioodpadów 

w okresie letnim zgodnie z zaleceniem wskazanym w opinii wydanej przez Państwowego 

Inspektora Sanitarnego w Koninie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że opinia Państwowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych nie jest 

wiążąca i nie została uwzględniona w projekcie uchwały. 
 

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

głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/156/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 20 do protokołu. 

Punkt 14 

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 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 na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/157/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Punkt 15 

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

wysokości stawek podatku od środków transportowych 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 na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
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Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/158/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 22 do protokołu. 

Punkt 16 

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

skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwały w sprawie nadania statutów sołectw 

został omówiony 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 na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, W. Grodzki,  

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XXVII/159/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przekazania skarg 

Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwały w sprawie nadania statutów sołectw została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

Punkt 17 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że radny J. Mirek złożył na dzisiejszej 

sesji rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych. Następnie w związku z brakiem złożonych zapytań i wniosków przez 

radnych przewodniczący zamknął ten punkt obrad. 
 

Punkt 18 

Zapytania i wolne wnioski 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy zostały określone procedury dostarczania przez 

sołtysów mieszkańcom nakazów podatkowych za potwierdzeniem odbioru w związku  

z sytuacją epidemiczną. Powiedziała, że sołtysi nie posiadają informacji kto z mieszkańców 

przebywa w kwarantannie czy izolacji domowej, jest więc obawa kontaktu z zakażoną osobą.   
 

Radca prawny T. Lisewski powiedział, że należy przygotować instrukcję postępowania  

w związku z panującym stanem epidemicznym. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała zaproszenie Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego Marka Woźniaka do uczczenia 102. rocznicy wybuchu zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego i pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią, które nie 

pozwalają na organizację zwyczajowych uroczystości zostanie jak co roku oddany hołd 

bohaterom.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poprosił wszystkich zebranych na sesji o uczczenie 

minutą ciszy pamięci powstańców wielkopolskich. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała życzenia świąteczne i noworoczne 

złożone przez posła na Sejm Leszka Galembę oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński złożył wszystkim mieszkańcom gminy życzenia 

noworoczne.  
 

Punkt 19 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:25 obrady XXVII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 
 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


