
1 

 

P R O T O K Ó Ł   NR  III/2010 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 9 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: Zastępca Burmistrza Goliny Andrzej Budny, Sekretarz 

Goliny Henryk Bąk oraz Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz. 

 

Punkt 1 

III Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 17:50 i poprowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. 

Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych. 

 

Punkt 2 
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie  III  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2010. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

6. Zakończenie  III  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

 

Punkt 3 

Zapytania i wnioski radnych 

W-ce Przewodniczący Jan Kaliski zawnioskował o postawienie lustra na skrzyżowaniu ulic 

Poniatowskiego, Cmentarnej i Poprzecznej. Oznajmił, że skrzyżowanie jest bardzo kolizyjne, 

a zamontowanie lustra poprawi bezpieczeństwo na drodze. 

Następnie powiedział, że przystanek autobusowy w Kawnicach znajdujący się naprzeciwko 

kościoła jest w bardzo złym stanie i wymaga przeprowadzenia remontu. 

 

Radny Leszek Sieczkowski powiedział, że lustro powinno również zostać zamontowane przy 

wyjeździe w stronę ronda z parkingu przy cmentarzu. 

 

Punkt 4 

Przewodnicząca Anna Kapturska przypomniała, że projekt uchwały w sprawie zmiany  

budżetu na rok 2010 był omówiony podczas wcześniejszego  wspólnego posiedzenia Komisji.  

 

Radny Krzysztof Michalak zawnioskował o odczytanie projektu uchwały z pominięciem jej 

uzasadnienia. 
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Przewodnicząca Anna Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny. 

 

W związku z powyższym Przewodnicząca Anna Kapturska odczytała projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010 bez uzasadnienia.  

 

Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2010 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 5 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Ze względu na brak zapytań radnych pkt 5 obrad został zamknięty. 

 

Punkt 6 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 18:05 obrady III Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Anna Kapturska 

 


