
1 

 

P R O T O K Ó Ł   NR  I/2010 

z inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 2 grudnia 2010 roku 

 

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 Tadeusz Nowicki, Zastępca Burmistrza 

Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz, 

Radca prawny Alicja Płoszewska, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie 

Marek Pilarczyk. 

 

Punkt 1 
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady  

I inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:00 i poprowadził do 

czasu wyboru nowego przewodniczącego rady najstarszy wiekiem radny Pan Jan Kaliski. 

Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15,  

w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne, warunek był spełniony, 

obecnych było co najmniej ½ radnych. 

 

Punkt 2 

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych 
Radny Senior Jan Kaliski poprosił Pana Marka Pilarczyka, Przewodniczącego Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Golinie o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. 

 

Sekretarz Henryk Bąk poinformował nowo wybranych radnych, że sesja Rady Miejskiej  

w Golinie, na której ślubowanie złoży Burmistrz Goliny musi odbyć się najpóźniej 6 grudnia 

br. Sesję tę zwołuje nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej.  

 

Punkt 3 

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Burmistrza Goliny 

Następnie Radny Senior Jan Kaliski poprosił Pana Marka Pilarczyka, Przewodniczącego 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie o wręczenie Panu Tadeuszowi Nowickiemu 

zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Goliny. 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie Marek Pilarczyk złożył gratulacje 

nowo wybranym radnym oraz Burmistrzowi Goliny. Życzył wiele sił na całą czteroletnią 

kadencję.  

 

Punkt 4 

Ślubowanie radnych 
Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 

Radny Senior Jan Kaliski odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 
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Radni wysłuchali roty stojąc. Następnie każdy radny wyczytany według listy obecności przez 

najmłodszego wiekiem radnego Leszka Sieczkowskiego wypowiedział słowo „Ślubuję” 

dodając „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Radny Senior Jan Kaliski stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli 

mandat radnego Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Punkt 5 

Ustalenie porządku obrad I Sesji 

Przed przystąpieniem do ustalenia porządku I Sesji  prowadzący zaproponował, aby protokół 

dzisiejszej Sesji sporządziła Jolanta Piasecka pracownik Biura Rady w  Urzędzie Miejskim. 

Podczas głosowania propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

 

Radny Krzysztof Michalak zapytał się, dlaczego z porządku obrad I Sesji został usunięty 

punkt dotyczący ślubowania Burmistrza Goliny oraz punkt dotyczący przedstawienia 

informacji o stanie Gminy Golina. 

 

Radny Senior Jan Kaliski powiedział, że odpowiedź na pytanie radnego zostanie udzielona po 

odczytaniu proponowanego porządku obrad. 

 

Następnie Radny Senior Jan Kaliski przedstawił porządek I Sesji przygotowany przez 

zwołującego Sesję Przewodniczącego Rady Miejskiej poprzedniej kadencji Pana Lecha 

Kwiatkowskiego: 

1. Otwarcie I Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. 

3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Goliny. 

4. Ślubowanie radnych. 

5. Ustalenie porządku obrad I Sesji. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

a) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej, 

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 

e) przeprowadzenie tajnego głosowania, 

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej obowiązków prowadzenia Sesji od 

Radnego Seniora. 

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:  

a) ustalenie ilości wybieranych Wiceprzewodniczących, 

b) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 

e) przeprowadzenie tajnego głosowania, 

f) podjęcie uchwał/y stwierdzającej wybór. 

9. Wybór Komisji Rewizyjnej: 

a) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

b) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

10. Wybór członków Komisji Stałych Rady Miejskiej: 
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a) Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, 

b) Komisji ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

c) Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Sekretarz Goliny Henryk Bąk w odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Michalaka 

powiedział, że wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej wprowadziły pewne 

zawirowania, co do terminu złożenia ślubowania przez wybranych w I turze wójtów, 

burmistrzów lub prezydentów miast. Zgodnie z tą interpretacją ślubowanie Burmistrza musi 

odbyć się w terminie do 6 grudnia br. na sesji zwołanej przez nowo wybranego 

przewodniczącego rady. Natomiast informacja o stanie Gminy Golina zostanie przedstawiona 

przez Burmistrza po złożeniu ślubowania również na II Sesji. 

 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag, Radny Senior Jan Kaliski zarządził głosowanie  

nad przedstawionym porządkiem I Sesji.  

 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 

 

W związku z powyższym porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Wysoką Radę. 

 

Punkt 6 

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Radny Senior Jan Kaliski przypomniał kolejność procedury przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 

 

a) przyjęcie Regulaminu ustalającego zasady wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Golinie i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie  
Radny Senior Jan Kaliski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu  

ustalającego zasady wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej                

w Golinie wraz z załącznikiem. 

 

Radny Zdzisław Maciaszek zadał pytanie odnośnie zapisu §3 ust. 1 regulaminu,  

a mianowicie, czy zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady i W-ce 

Przewodniczących Rady będzie odbywać się równocześnie, czy oddzielnie. 

 

Radca prawny Alicja Płoszewska odpowiedziała, że najpierw zgłaszani są kandydaci na 

Przewodniczącego i odbywa się wybór Przewodniczącego Rady. W kolejnym punkcie obrad 

zostają wybierani W-ce Przewodniczący Rady.  

 

Ze względu na brak dalszych uwag Radny Senior zarządził głosowanie nad odczytanym 

projektem uchwały. 

 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 
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Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego 

zasady wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie i Wiceprzewodniczących Rady  

Miejskiej w Golinie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 
b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Radny Senior Jan Kaliski poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Golinie. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę  

na ubieganie się o funkcję Przewodniczącego. 

 

Na funkcję Przewodniczącego Rady zostali zgłoszeni następująco radni: 

 

Radny Krzysztof Michalak zgłosił radną Annę Kapturską. Radna Anna Kapturska wyraziła 

zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Zdzisław Maciaszek zgłosił radnego Lecha Kwiatkowskiego. Radny Lech 

Kwiatkowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Ze względu na brak dalszych kandydatur, Radny Senior Jan Kaliski zawnioskował  

o zamknięcie listy kandydatów. Następnie zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 15 radnych. 

 

W związku z powyższym radny Senior Jan Kaliski stwierdził zamknięcie listy kandydatów na 

Przewodniczącego Rady. 

 

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej 
Radny Senior Jan Kaliski przypomniał, że osoby chcące kandydować na wybieraną funkcję 

nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Krzysztof Michalak zapytał się, czy ta sama Komisja Skrutacyjna będzie pracować 

zarówno przy wyborze Przewodniczącego jak i W-ce Przewodniczących. 

 

Radny Senior Jan Kaliski odpowiedział, że jeżeli radni wyrażą zgodę, to powołana Komisja 

Skrutacyjna do wyboru Przewodniczącego Rady będzie również pracować przy wyborze  

W-ce Przewodniczących.  

 

W skład Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: 

1. Marek Wieczorek 

2. Wojciech Wojdyński  

3. Krzysztof Michalak  

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

 

Następnie Radny Senior Jan Kaliski zarządził głosowanie nad zgłoszonym składem Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

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

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (1 radny nieobecny podczas głosowania). 

Za opowiedziało się 14 radnych. 
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Radny Senior Jan Kaliski stwierdził, że Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną  

w zgłoszonym składzie. 

Następnie Radny Senior Jan Kaliski ogłosił 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się 

Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do przeprowadzenia głosowania. 

 
Po przerwie Radny Senior Jan Kaliski wznowił obrady I Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

d)  prezentacja (wystąpienie)  kandydatów 
Radna Anna Kapturska powiedziała, że całe jej życie związane jest z pracą na rzecz innych. 

W swojej pracy osiągała zawsze dobre wyniki, a współpraca odbywała się przyjaznej 

atmosferze. Obecnie jest na emeryturze. Nigdy nie ubiegała się o stanowiska kierownicze, 

jednak jako osoba odpowiedzialna była wybierana na piastowanie funkcji kierowniczych.  

Dwa lata temu została wybrana na sołtysa Spławia i mieszkańcy prosili, aby kandydowała  

także w wyborach do Rady Miejskiej. Bardzo się cieszy z zaufania jakim obdarzyli ją 

mieszkańcy gminy. Uważa, że jest w stanie wprowadzić dobry klimat wśród Rady, co 

przełoży się na wspólną pracę dla dobra gminy. Uważa, że tylko w zgodzie i wzajemnym 

zrozumieniu można wypracować konsensus, na czym bardzo jej zależy. Bardzo chciałaby 

także, aby relacje z Panem Burmistrzem ułożyły się prawidłowo.  

 

Radny Lech Kwiatkowski powiedział, że w poprzedniej kadencji był Przewodniczącym 

Komisji ds. Budżetu, a w ostatniej kadencji został wybrany na Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. W swoim dorobku posiada 43 lata pracy zawodowej, w tym w latach 1969 -1975 

był starszym dyspozytorem transportu w KWB „Konin”, następnie w 1975 r. został powołany 

na z-cę Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego, którą to funkcję sprawował przez 8 lat. 

Następnie był kierownikiem Zakładu Poligrafii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

w Koninie. Aktualnie jest kierownikiem drukarni „Trans Druk”. Jako instruktor harcerstwa 

zawsze był zaangażowany w pracę społeczną. Nie należy do żadnej partii politycznej. Uważa, 

że jako Przewodniczący Rady Miejskiej starał się kierować nią zawsze w zgodzie ze swoim 

sumieniem i zgodnie ze statutem gminy. Chciałby, aby Rada współpracowała w zgodzie, bez 

podziałów, jakie to miały miejsce w ubiegłej kadencji. Powiedział, że rozpoczęte zadania  

w poprzedniej kadencji  należy kontynuować dla wspólny dobra gminy. 

 

e) przeprowadzenie tajnego głosowania 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Wieczorek przypomniał zasady głosowania. 

Następnie wyczytując kolejno z listy obecności nazwiska radnych przystępujących do 

głosowania wręczył im karty wyborcze.  

 

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Radny Senior ogłosił  przerwę,  

a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów, a następnie podania wyników wyboru. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Wieczorek odczytał protokół 

Komisji stwierdzający, że w wyniku tajnego głosowania  radna Anna Kapturska otrzymała  

8 głosów, natomiast radny Lech Kwiatkowski otrzymał 7 głosów. Tak więc na 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie została wybrana radna Anna Kapturska.  

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz 15 kart do głosowania stanowią załącznik nr 3 do 

protokołu. 
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Następnie Radny Senior Jan Kaliski odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Golinie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Punkt 7 

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie prowadzenia Sesji od 

Radnego Seniora 
Radny Senior Jan Kaliski pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady  

Miejskiej w Golinie Pani Annie Kapturskiej i przekazał dalsze prowadzenie Sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska zabierając głos podziękowała za wybór na 

funkcję Przewodniczącego Rady oraz powiedziała, że będzie starała się wykonywać tę 

zaszczytną funkcję jak najlepiej, tworząc miłą atmosferę współpracy. 

 

Punkt 8 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Rady Anna Kapturska powiedziała, że zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy  

o samorządzie gminnym, która brzmi „Rada gminy wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego (czego dokonała) oraz od 1 – 3 Wiceprzewodniczących bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,  

w głosowaniu tajnym”. Dodała, że zgodnie ze Statutem Gminy Golina, Rada wybiera  

dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie: I i II W-ce Przewodniczącego. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska przypomniała porządek w jakim odbywać będzie się wybór 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

 

a) ustalenie ilości wybieranych Wiceprzewodniczących 
Decyzją Wysokiej Rady na I Sesji zostanie wybranych dwóch Wiceprzewodniczących. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska przypomniała, że regulamin wyboru 

Wiceprzewodniczących został przyjęty Uchwałą Nr I/1/2010. 

 

b) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 

Przewodnicząca Anna Kapturska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcje 

Wiceprzewodniczących.  

Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego 

każdorazowo będzie zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę.  

 

Radna Urszula Furmaniak zgłosiła radnego Jana Kaliskiego. Radny Jan Kaliski wyraził 

zgodę. 

 

Radny Wojciech Grodzki zgłosił radną Zofię Kasprzak. Radna Zofia Kasprzak wyraziła 

zgodę.  

 

Radny Wojciech Miętkiewicz zgłosił radnego Lecha Kwiatkowskiego. Radny Lech 

Kwiatkowski wyraził zgodę.  
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Ze względu na brak dalszych zgłoszeń, radny Krzysztof Michalak zawnioskował  

o zamknięcie listy kandydatów.  

 

Podczas przeprowadzonego głosowania wniosek radnego Krzysztofa Michalaka został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej  

Przewodnicząca Anna Kapturska stwierdziła, że Komisja Skrutacyjna została już powołana 

do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, w związku z tym zaproponowała, aby ta sama 

Komisja przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących. 

Następnie przeprowadziła głosowanie nad złożoną propozycją. Wysoka Rada w głosowaniu 

przyjęła powyższą propozycję jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska stwierdziła zamknięcie listy kandydatów                                         

na Wiceprzewodniczących. 

 

d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów 
Radny Jan Kaliski powiedział, że w swoim dorobku życiowym pełnił wiele funkcji. Był m.in. 

przez 6 lat przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego, przewodniczącym budowy sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kawnicach, przez dwie kadencje pełnił funkcje  

w Radzie sołeckiej, był w-ce przewodniczącym Rady Narodowej, a obecnie jest prezesem 

Zarządu OSP w Kawnicach oraz w-ce prezesem Gminnego Zarządu OSP. Jego praca 

zawodowa zamyka się w 45 latach. Zawsze starał się być życzliwym ludziom i oddanym 

pracy społecznej. Powiedział, że jako W-ce Przewodniczący będzie starał się dołożyć 

wszelkich starań, aby praca w Radzie układała się w zgodzie i bez tworzenia podziałów. 

Radni reprezentują całą gminę, a nie tylko poszczególne sołectwa. Pragnie również, aby jego 

współpraca z Burmistrzem Goliny układała się w dalszym ciągu pomyślnie. Uważa, że tylko 

w zgodnym zespole możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów. Powiedział, że wspólnie 

należy wypracować priorytety, które możliwe będą do zrealizowania.  

 

Radna Zofia Kasprzak podziękowała za zgłoszoną propozycję jej kandydatury. Powiedziała, 

że jest już radną w trzeciej kadencji. Zawodowo wykonuje pracę pielęgniarki, więc doskonale 

zna potrzeby i oczekiwania mieszkańców. W wyborach zdobyła bardzo dużą liczbę głosów, 

tak więc wśród społeczeństwa otrzymała duże poparcie. Zapewniła, że jeżeli zostanie 

wybrana na W-ce Przewodniczącą Rady dołoży wszelkich starań, aby strzec interesów 

społeczeństwa. 

 

Radny Lech Kwiatkowski przypomniał, że już wcześniej zaprezentował swoją osobę przy 

przeprowadzeniu wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

e) przeprowadzenie tajnego głosowania 
Przewodnicząca Anna Kapturska poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania.  

 

Radca prawny Alicja Płoszewska zwróciła uwagę, że ze względu na jedną listę na I W-ce 

Przewodniczącego i II W-ce Przewodniczącego należy określić kto zostanie wybrany I W-ce 

Przewodniczącym, a kto II W-ce Przewodniczącym. W związku  z tym rozsądne byłoby, aby 

I W-ce Przewodniczącym został radny, który uzyskał największą liczbę głosów.  
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Radny W. Grodzki zapytał się, czy z trzech zgłoszonych kandydatów należy na karcie 

zakreślić dwa nazwiska.  

 

Radny Wojciech Wojdyński zapytał się, czy przed przystąpieniem do głosowania nie należy 

wskazać na którego W-ce Przewodniczącego odbywa się wybór.  

 

Radny Krzysztof Michalak zapytał się, czy wobec tego do głosowania będzie jedna karta. 

 

Radca prawny Alicja Płoszewska stwierdziła, że w przyjętym regulaminie jest zapis  

o skreśleniu na karcie jednego nazwiska, a oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata 

oznaczać będzie nieważność głosu.  

 

Przewodnicząca Anna Kapturska zarządziła 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie radny Wojciech Wojdyński w imieniu Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

wyjaśnił zasadę przeprowadzenia głosowania. Powiedział, że głosowanie odbędzie się  

w dwóch etapach. W pierwszym etapie odbędzie się wybór I W-ce Przewodniczącego 

(zostanie nim radny, który otrzyma największą liczbę głosów). Następnie do drugiego etapu, 

który będzie wyborem II W-ce Przewodniczącego przejdą pozostałe dwie osoby. Tak więc na 

karcie do głosowania należy dokonać zgodnie z regulaminem tylko jednego zakreślenia 

nazwiska.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Wieczorek wyczytując kolejno z listy 

obecności nazwiska radnych przystępujących do głosowania wręczał karty wyborcze.  

 

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego Przewodnicząca Anna Kapturska 

ogłosiła  5 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Wieczorek odczytał protokół 

Komisji stwierdzający, że w wyniku tajnego głosowania radny Jan Kaliski otrzymał 8 głosów, 

radna Zofia Kasprzak 0 głosów, a radny Lech Kwiatkowski 7 głosów. W związku z tym  

I W-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej w Golinie został radny Jan Kaliski. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz 15 kart do głosowania stanowią załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru  

I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Golinie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska zarządziła 5 minut przerwy na przygotowanie 

kart do głosowania na II W-ce Przewodniczącego. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Wieczorek przypomniał zasadę 

głosowania na II W-ce Przewodniczącego.  

Następnie wyczytując kolejno z listy obecności nazwiska radnych przystępujących do 

głosowania wręczał karty wyborcze.  
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Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego Przewodnicząca Anna Kapturska 

ogłosiła  5 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Wieczorek odczytał protokół 

Komisji stwierdzający, że w wyniku tajnego głosowania radna Zofia Kasprzak otrzymała 8 

głosów, radny Lech Kwiatkowski 7 głosów. W związku z tym II W-ce Przewodniczącym 

Rady Miejskiej w Golinie została radna Zofia Kasprzak. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz 15 kart do głosowania stanowią załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru  

II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Golinie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska ogłosiła 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady I Sesji Rady Miejskiej w Golinie.  

 

Punkt 9 

Wybór Komisji Rewizyjnej 

a) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Przewodnicząca Anna Kapturska  przypomniała, że wyborów Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym. Następnie poprosiła o  zgłaszanie 

kandydatów. Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

II Wiceprzewodnicząca Zofia Kasprzak zgłosiła radnego Wojciecha Wojdyńskiego. Radny 

Wojciech Wojdyński wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

W związku z tym, że nie było więcej zgłoszonych kandydatur radny Wojciech Grodzki 

zaproponował zamknąć listę kandydatów. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu propozycja radnego Wojciecha Grodzkiego została 

jednogłośnie przyjęta.  

 

Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska  przystąpiła do przeprowadzenia głosowania 

jawnego nad zgłoszoną kandydaturą.  

 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 9 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 5 radnych. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska pogratulowała radnemu Wojciechowi Wojdyńskiemu 

wybranemu na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Wojdyński podziękował wszystkim radnym. 

Powiedział, że będzie czuwał nad realizacją wydawania środków finansowych z budżetu 

gminy.  
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b) wybór członków Komisji Rewizyjnej 
Przewodnicząca Anna Kapturska przypomniała, że wybór dokonywany jest również  

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 

Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca 

zwróciła się z zapytaniem do Wysokiej Rady z ilu członków będzie składać się Komisja 

Rewizyjna.  

 

Radny Wojciech Grodzki zaproponował  3 – osobową Komisję Rewizyjną. 

 

Sekretarz Goliny Henryk Bąk stwierdził, że optymalny byłby 5 - osobowy skład.  

 

Radca prawny Alicja Płoszewska powiedziała, że Komisja Rewizyjna, aby działać skutecznie 

musi liczyć przynajmniej 3 osoby.  

 

Przewodnicząca Anna Kapturska zarządziła głosowanie nad zgłoszoną propozycją radnego 

Wojciecha Grodzkiego o powołaniu 3 – osobowej Komisji Rewizyjnej.  

 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za opowiedziało się 8 radnych, przeciw 1 radny, od głosu wstrzymało się 6 radnych. 

 

W związku z tym Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja Rewizyjna będzie składała się  

z 3 osób. Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatów. 

 

Radny Wojciech Miętkiewicz zgłosił radnego Marka Wieczorka. Radny Marek Wieczorek 

wyraził zgodę. 

 

Radny Wojciech Grodzki zgłosił radnego Stefana Szczepaniaka. Radny Stefan Szczepaniak 

nie wyraził zgody. 

 

Radny Wojciech Wojdyński zgłosił radną Iwonę Kościelską. Radna Iwona Kościelska nie 

wyraziła zgody. 

 

Radny Krzysztof Michalak zgłosił radnego Zdzisława Maciaszka. Radny Zdzisław Maciaszek 

nie wyraził zgody. 

 

Radny Wojciech Wojdyński zgłosił radnego Janusza Szramę. Radny Janusz Szrama wyraził 

zgodę. 

 

Radny Stefan Szczepaniak zgłosił radnego Krzysztofa Michalaka. Radny Krzysztof Michalak 

wyraził zgodę.  

 

Z uwagi na to, że nie było dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Anna Kapturska zgłosiła 

wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.  

 

Podczas głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca stwierdziła 

zamknięcie listy kandydatów. 
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Radca prawny Alicja Płoszewska powiedziała, że głosowanie należy przeprowadzić osobno 

nad każdym zgłoszonym kandydatem. W skład Komisji Rewizyjnej zostaną wybrani radni, 

którzy w głosowaniu jawnym zdobędą największą liczbę głosów. 

 

Radny Wojciech Grodzki powiedział, że każdy może oddać dwa głosy, ponieważ przechodzi 

tylko dwóch kandydatów.  

 

Radca prawny Alicja Płoszewska stwierdziła, że wszyscy radni biorą udział w głosowaniu na 

poszczególnych kandydatów. 

 

Podczas jawnego głosowania  radny Marek Wieczorek otrzymał 15 głosów „za”, 

radny Janusz Szrama otrzymał 10 głosów „za”, 5 głosów „wstrzymujących”, 

radny Krzysztof Michalak otrzymał 5 głosów „za”,  2 głosy „przeciw”, 3 głosy 

„wstrzymujące. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska ogłosiła, że największą ilość głosów na członków Komisji 

Rewizyjnej otrzymali radni Marek Wieczorek i Janusz Szrama. 
 

Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru 

Komisji Rewizyjnej, który podczas głosowania został przyjęty jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Punkt 10 

Wybór członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie 

Przewodnicząca Anna Kapturska przypomniała, że zgodnie ze Statutem Gminy Golina radny 

może być członkiem najwyżej 2 Komisji Stałych.  

 

Radca prawny Alicja Płoszewska powiedziała, że w Statucie Gminy Golina zapisane są 

Komisje Stałe, jakie mogą zostać utworzone. Nie jest jednak określone z ilu członków każda 

z komisji ma się składać. Każdy z radnych musiałby więc określić w jakiej komisji chciałby 

działać pamiętając, że może być członkiem maksymalnie 2 komisji. 

 

Sekretarz Goliny Henryk Bąk powiedział, że zostaną wyłożone 3 listy z nazwami 

poszczególnych komisji stałych, na które radni będą mogli się wpisywać.  

 

Radny Wojciech Wojdyński zapytał się, czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może 

zapisać się jeszcze do dwóch komisji stałych. 

 

Radca prawny Alicja Płoszewska odpowiedziała, że obowiązuje tylko jeden zakaz, że 

członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący i W-ce Przewodniczący Rady. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska ogłosiła 10 minut przerwy.  

 

Po przerwie Przewodnicząca Anna Kapturska odczytała składy osobowe poszczególnych 

Komisji Stałych. 
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Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych, który podczas 

głosowania został przyjęty jednogłośnie.  

 

Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich 

składów osobowych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Anna Kapturska ogłosiła 10 minut przerwy na ukonstytuowanie 

się Komisji Stałych.  

 

Po przerwie Przewodnicząca Anna Kapturska poinformowała o dokonanych wyborach  

w Komisjach Stałych Rady: 

- ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych – przewodniczący Urszula Furmaniak, 

z-ca przewodniczącego Krzysztof Michalak, 

- ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – przewodniczący Zdzisław 

Maciaszek, z-ca przewodniczącego Krzysztof Michalak, 

- ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – przewodniczący Wojciech 

Grodzki, z-ca przewodniczącego Leszek Sieczkowski. 

 

Punkt 11 

Wolne wnioski 
Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki złożył radnym serdeczne gratulacje w związku  

z wyborami do Rady Miejskiej. Następnie pogratulował radnej Annie Kapturskiej objęcia 

funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnym Zofii Kasprzak i Janowi Kaliskiemu 

wyboru na W-ce Przewodniczących Rady, jak również radnym, którzy zostali wybrani na 

Przewodniczących  i ich Z-ców Komisji Rady Miejskiej. Obiecał, że dołoży wszelkich starań, 

aby wspólna działalność na rzecz dobra gminy układała się poprawnie.  

 

Radny Wojciech Wojdyński powiedział, że otrzymał informację od matki ucznia ze Szkoły 

Podstawowej w Golinie, że uczniowie z klasy czwartej, jeżeli wchodząc do szkoły wnoszą na 

butach ziemię otrzymują od sprzątaczek szczotkę, aby posprzątać. Powiedział, że przed 

przyjazdem na dzisiejszą sesję został zrugany, ponieważ miał to być jednorazowy przypadek  

i dziecko mogło wyolbrzymić cała sytuację z uwagi, że prawdopodobnie zrobiło coś złego. 

Następnie zapytał się, czy prawdą jest, że na wchodzenie do budynku szkoły jest określony 

czas. Uważa, że dziecko powinno wejść do szkoły o każdej porze. W szkole są przecież 

świetlice i jest zapewniona opieka. Taka sytuacja, szczególnie w okresie zimowym nie jest do 

przyjęcia. Poprosił więc o wyjaśnienie z panią dyrektor szkoły przytoczonych spraw.  

 

W-ce Przewodnicząca Zofia Kasprzak poprosiła o naprawienie wiaty przystanku 

autobusowego na ul. Poniatowskiego. 

 

Przewodnicząca Anna Kapturska poinformowała, że zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie 

gminnym radni muszą złożyć swoje pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od 

dnia złożenia ślubowania. 

Następnie poinformowała, że na dzień 6 grudnia br. o godz. 14:00 zostaje zwołana II Sesja 

Rady Miejskiej, na której m.in. ślubowanie złoży Burmistrz Goliny. Kolejnym spotkaniem 

Rady Miejskiej będzie wspólne posiedzenie Komisji w dniu 9 grudnia br. o godz. 14:00. 
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Radny Wojciech Wojdyński stwierdził, że w porządku obrad II Sesji zawarte jest podjęcie 

uchwał w sprawie diet radnych oraz wynagrodzenia burmistrza, które to projekty nie są 

dołączone do zawiadomień. 

 

Sekretarz Goliny Henryk Bąk wyjaśnił, że radni sami będą określać wysokości diet  

i wynagrodzenie dla burmistrza.  

 

Radny Wojciech Wojdyński zaproponował, aby jeszcze przed sesją odbyło się posiedzenie 

Komisji Rady. 

 

Sekretarz Henryk Bąk poinformował, że zgodnie z przepisami należy z burmistrzem  

obejmującym stanowisko w nowej kadencji zawrzeć nawiązanie stosunku pracy,  

a jednym z jego elementów jest ustalenie wynagrodzenia. 

 

W-ce Przewodnicząca Zofia Kasprzak zaproponowała, aby 6 grudnia o godz. 14:00 odbyło 

się wspólne posiedzenie Komisji, natomiast o godz. 15:00 - II Sesja Rady.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.  

 

Punkt 12 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:10 obrady I Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

           Jolanta Piasecka  

                    Anna Kapturska 

 

 


