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P R O T O K Ó Ł   NR  XXVIII/2021 

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

28 stycznia 2021 r. 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

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

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XXVIII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:00 Przewodniczący Rady 

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

radnych obecnych jest 15 radnych, 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 zawnioskował o zmianę treści w pkt. 20 ustalonego 

porządku obrad sesji na "Wolne wnioski i informacje" zgodnie z zapisami w statucie Gminy 

Golina.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przedstawił porządek obrad XXVIII sesji:  

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji. 

4. Zapytania i wnioski radnych.   

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 

2021 rok (projekt nr 166).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

(projekt nr 167).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(projekt nr 168).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(projekt nr 169).  

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

(projekt nr 170).    

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew 

Kolonia (projekt nr 171).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród 

Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne (projekt nr 172).    

13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt nr 173).   

14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso (projekt nr 174).  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji (projekt uchwały nr 177 - projekt radnego Wojciecha Wojdyńskiego). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji (projekt uchwały nr 175 - Klubu Radnych "Obiektywni").  

17. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt 

uchwały nr 178 - projekt radnego Wojciecha Wojdyńskiego). 

18. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2020 rok: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

c) Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, 

d) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

e) Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

20. Wolne wnioski i informacje.  

21. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku 

obrad XXVIII sesji. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

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

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oddał głos Jerzemu Modelskiemu prezesowi OSP  

w Kawnicach. 
 

Prezes OSP w Kawnicach J. Modelski w imieniu gminnych jednostek ochotniczych straży 

pożarnych podziękował burmistrzowi i radnym za pomoc finansową oraz realizację 

zamontowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach strażnic. Następnie podziękował 

Żanecie Matlewskiej za udzieloną pomoc przy realizacji tego projektu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował Skarbnik Goliny J. Adamczewskiej za duży 

wkład pracy związany z rozliczeniem projektu. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała podziękowania od jednostek OSP  

z Adamowa, Goliny, Kawnic, Kraśnicy, Przyjmy, Rosochy, Spławia i Węglewa za wsparcie  

i udzieloną pomoc finansową w realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakup i montaż instalacji 

fotowoltaicznych na potrzeby jednostek OSP Gminy Golina". 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów XXVI i XXVII 

sesji bez odczytywania na sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym protokoły XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 

Punkt 4 

Zapytania i wnioski radnych 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oddał głos Marice Koszal - Adamczyk dyrektor 

Gminnego Klubu Malucha "Kącik Skrzata" w Golinie. 
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Dyrektor Marika Koszal - Adamczyk przedstawiła swoje doświadczenie pedagogiczne. 

Powiedziała, że celem Klubu Malucha jest stworzenie miejsca, w którym dziecko będzie 

czuło się kochane i bezpieczne, będzie czerpało radość z przebywania z innymi dziećmi  

i swoimi opiekunami. 
 

Radny J. Mirek przedstawił 2 interpelacje i 5 zapytań do Burmistrza Goliny, które następnie 

złożył na piśmie Przewodniczącemu Rady W. Wojdyńskiemu. Przedstawione interpelacje  

i zapytania stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

Interpelacje dotyczyły: 

- przekazania informacji Prezydentowi Miasta Konina odnośnie posiadanych przez Gminę 

Golina działek inwestycyjnych, na których możliwa byłaby lokalizacja budowy farmy 

fotowoltaicznej; 

- podjęcia przez Gminę Golina działań w GDDKiA w celu zorganizowania lewoskrętu na 

drodze krajowej nr 92 umożliwiającego dojazd do nowobudowanych sklepów i pozostałych 

działek. 

Zapytania zostały złożone w następujących sprawach: 

- czy prace przy infrastrukturze deszczowo-burzowej na ul. 35-lecia w Golinie zostały 

zakończone i czy planowana jest budowa zbiorczej studni chłonnej, 

- czy planowana jest budowa chodnika przy ul. Targowej od skrzyżowania  

z ul. Poniatowskiego w kierunku placu targowego i drogi wjazdowej do stacji paliw, 

- czy działki budowlane przy ul. Leśnej zostaną w tym roku wystawione na sprzedaż oraz, aby 

zakład energetyczny wyjaśnił w jaki sposób zostanie usunięta część linii średniego napięcia 

zlokalizowana nad niektórymi działkami, 

- czy w tym roku zostanie wybudowane oświetlenie przy ul. Sportowej, 

- kiedy zostanie wykupiona działka w celu poszerzenia ul. Olimpijskiej. 
 

Punkt 5 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

Punkt 6 

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

ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 rok 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XXVIII/160/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu 

pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

Punkt 7 

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

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok był omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady.   
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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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XXVIII/161/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

Punkt 8 

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

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XXVIII/162/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 9 

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

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XXVIII/163/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 10 

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

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny był omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji rady. Radni otrzymali także notatkę służbową z policji sporządzoną 

podczas oględzin zdarzenia opisanego w skardze.    
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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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 3 radnych (Z. Kasprzak, J. Mirek, K. Szymański), przeciw 8 radnych  

(M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak, P. Grochociński, M. Majewski,  

K. Substelny, W. Wojdyński), wstrzymało się od głosu 4 radnych (W. Grodzki, A. Kapturska, 

I. Kościelska, M. Kwaśniewski).  
 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny nie został 

przyjęty i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.   
 

Punkt 11 

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

nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XXVIII/164/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 12 

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

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne 

osiągnięcia artystyczne 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XXVII/165/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 13 

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji rady. 
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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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XXVIII/166/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 14 

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

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso był omawiany podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że obecnie gminny system gospodarowania odpadami 

komunalnymi bilansuje się. Zapytał się, czy w związku z ustaleniem dla inkasentów 

wynagrodzenia za pobieranie opłaty od mieszkańców za odpady komunalne planowany jest 

wzrost opłaty za odpady.   
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że podczas omawiania przedmiotowego 

projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji rady nie było mowy o wzroście opłaty za 

odpady komunalne. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że umożliwienie sołtysom pobierania opłaty za 

odpady komunalne przyczyni się do zwiększenia płatności za odpady od mieszkańców.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że radni pełniący funkcję sołtysa nie 

biorą udziału w głosowaniu nad przyjęciem projektu 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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 9 radnych, nie głosowało 6 radnych (M. Aniszewski,  

E. Cieślak, T. Duryński, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Majewski). 

Za głosowało 7 radnych (U. Furmaniak, P. Grochociński, M. Kwaśniewski, J. Mirek,  

K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu  

2 radnych (W. Grodzki, Z. Kasprzak). 
 

Uchwała nr XXVIII/167/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Punkt 15 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że w przedłożonym przez niego projekcie 

uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 

członków komisji proponuje radnego K. Substelnego jako przedstawiciela Klubu Radnych 

"Obiektywni" i radnego W. Grodzkiego. 
 



7 

 

Radny J. Mirek zauważył, że zaproponowani radni powinni wypowiedzieć się, czy wyrażają 

zgodę na przystąpienie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

Radny K. Substelny wyraził zgodę na przystąpienie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

Radny W. Grodzki wyraził zgodę na przystąpienie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

M. Majewski, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, wstrzymał się 

od głosu 1 radny (J. Mirek). 
 

Uchwała nr XXVIII/168/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poszerzenia składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 
 

Radny W. Grodzki w związku przystąpieniem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożył 

rezygnację z członka Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 

Radna U. Furmaniak zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały  

w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, złożonego 

przez Klub Radnych "Obiektywni" w związku z dokonanym wyborem przedstawiciela Klubu 

Radnych "Obiektywni" do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

Radca prawny T. Lisewski zauważył, że złożony wniosek radnej U. Furmaniak musi zostać 

poddany pod głosowanie. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radną U. Furmaniak. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym pkt 16 został wycofany z porządku obrad XXVIII, a kolejne punkty 

zostały przenumerowane o jeden mniej tj.  
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt 

uchwały nr 178 - projekt radnego Wojciecha Wojdyńskiego). 

17. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2020 rok: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

c) Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, 

d) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

e) Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Punkt 16 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że w przedłożonym przez niego projekcie 

uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej na członków komisji 

proponuje radną U. Furmaniak jako przedstawiciela Klubu Radnych "Obiektywni" oraz 

radnego M. Aniszewskiego. Następnie przewodniczący zapytał się, czy zaproponowani radni 

wyrażają zgodę na przystąpienie do Komisji Rewizyjnej. 
 

Radna U. Furmaniak wyraziła zgodę na przystąpienie do Komisji Rewizyjnej. 
 

Radny M. Aniszewski wyraził zgodę na przystąpienie do Komisji Rewizyjnej. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, P. Grochociński,  

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu  

2 radnych (U. Furmaniak, J. Mirek). 
 

Uchwała nr XXVIII/169/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie poszerzenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Radny M. Aniszewski w związku z przystąpieniem do Komisji Rewizyjnej złożył rezygnację 

z członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił o godz. 13:00 przerwę w obradach XXVIII sesji, 

która trwała do godz. 13:22.  Po przerwie przewodniczący wznowił obrady XXVIII sesji. 
  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że w związku ze złożonymi przez 

radnego W. Grodzkiego i radnego M. Aniszewskiego rezygnacjami z członkowstwa  

w komisjach stałych rady zachodzi potrzeba dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych.  
 

Radny M. Majewski zgłosił chęć przystąpienia do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.    
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński w związku ze zmianami w składach komisji stałych 

zawnioskował o poszerzenie porządku obrad sesji o punkt dotyczący podjęcia uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych 

wprowadzając ten projekt w pkt. 17 porządku XXVIII sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13 (nieobecnych 2 radnych:  

P. Grochociński i I. Kościelska). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 

Radny P. Grochociński i radna I. Kościelska wrócili na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że dalsza część sesji przebiegać będzie  

z następującym porządkiem: 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie  

z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie  

i ich składów osobowych (projekt nr 179). 

18. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2020 rok: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

c) Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, 

d) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

e) Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

20. Wolne wnioski i informacje.  

21. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 17 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych.  
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

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

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

K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu  

2 radnych (M. Majewski, J. Mirek). 
 

Uchwała nr XXVIII/170/2021 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

II/5/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych została podjęta i stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Punkt 18 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy Golina 

komisje stałe rady przedstawiają radzie sprawozdania ze swojej działalności raz w roku. 

Radni otrzymali sprawozdania za 2020 rok z działalności Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 

17 do protokołu), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (załącznik nr 18 do protokołu), Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych (załącznik nr 19 do protokołu), Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej (załącznik nr 20 do protokołu), 

Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik nr 21 do 

protokołu). Do przedłożonych sprawozdań nie zostały wniesione zapytania i uwagi. 

 

Punkt 19 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek powiedział, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym na 

złożone przez radnego interpelacje i zapytania burmistrz udziela odpowiedzi na piśmie  

w ciągu 14 dni od otrzymania interpelacji i zapytania.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w ustawowym terminie przekaże radnemu 

odpowiedzi na piśmie. Stwierdził, że obecnie odpowie w skrócie na poruszone sprawy przez 

radnego J. Mirka w interpelacjach i zapytaniach. Burmistrz powiedział, że nie posiada 

informacji odnośnie budowy sklepów na działkach przy drodze krajowej nr 92. Oznajmił, że 
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nie wyrazi zgody na dojazd do sklepów ciężkim transportem od strony ul. Targowej, 

ponieważ nawierzchnia drogi nie jest dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych. 

Natomiast zorganizowanie lewoskrętu z drogi krajowej nr 92 należy do zarządcy drogi, czyli 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonanie zjazdu zostało uwzględnione  

w rządowym programie likwidacji miejsc niebezpiecznych, którego realizacja została 

rozpisana do końca 2023 roku.  

Przedsięwzięcie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy realizowane 

zostanie w ramach programu SOWA II. W pierwszym etapie do końca maja br. zostaną 

zrealizowane zadania w ramach oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zachód w Golinie, 

natomiast w 2022 roku na Osiedlu Wschód, w Kawnicach, we Węglewie.  

Odnośnie usunięcia części linii średniego napięcia zlokalizowanej na niektórych działkach 

budowlanych przy na ul. Leśnej powiedział, że zostały podjęte rozmowy z dyrektorem 

Energi. Decyzja  dotycząca sprzedaży działek przy ul. Leśnej zostanie podjęta po ustaleniach 

co do możliwości przełożenia linii energetycznej.  

W sprawie wykupu działki na poszerzenie ul. Olimpijskiej poinformował, że po ustaleniu 

terminu z notariuszem zostanie podpisany akt notarialny, na podstawie którego zostanie 

sfinalizowany wykup działki od prywatnego właściciela.  

Odnośnie prac wykonanych przy infrastrukturze deszczowo-burzowej na ul. 35-lecia 

burmistrz poinformował, że został udrożniony rurociąg kanalizacji deszczowej, co przyniosło 

tylko częściowy efekt. Kanalizacja deszczowa ze względu na zły stan techniczny wymaga 

przebudowy. 

Punkt 20 

Wolne wnioski i informacje 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że Spółka Przychodnia Zespołu Lekarza 

Rodzinnego "Medyk" w Golinie zwróciła się do burmistrza o podjęcie interwencji  

u właściciela budynku przychodni w zakresie wywiązania się ze zobowiązań umowy 

wyremontowania i modernizacji przychodni. Ze względu na niedostosowanie warunków do 

wymagań odpowiadającym wykonywanej działalności leczniczej i zakresu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych został zamknięty gabinet ginekologiczny. W związku z tym zostało 

opracowane pismo przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Lisewskiego wzywające 

ostatecznie właściciela budynku do wykonania warunków umowy i przywrócenia należytego 

stanu sanitarnego przychodni.  

Następnie burmistrz poinformował, że pracownik Urzędu Miejskiego w Golinie Błażej 

Wojdak został biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Koninie w zakresie wyceny 

ruchomości.  

Następnie burmistrz powiedział, że z Powiatowego Urzędu Pracy gmina otrzyma środki 

finansowe na zatrudnienie 7 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.  
 

Punkt 21 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:55 obrady XXVIII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 
 

 

 
 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


