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P R O T O K Ó Ł   NR  IV/2010 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 30 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 

oraz Radca prawny Dominik Kurowski. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 1 

IV Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 12:00 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: 

 

3. Przyjęcie protokołów z I, II i III Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.  

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz 

określenie wysokości inkasa.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego  

i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku 

rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2011.  

14. 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. 

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

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

zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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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 

Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że z treścią protokołów z I, II i III Sesji  można 

było zapoznać się od 14 grudnia br.  

 

Radny W. Wojdyński zawnioskował, aby protokoły zostały przyjęte z pominięciem ich 

odczytywania na dzisiejszej Sesji. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

W związku z powyższym protokoły z I, II i III Sesji zostały przyjęte.  

 

Punkt 4  

Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 
Radny K. Michalak poprosił o udzielenie wyjaśnień odnośnie podpisanej umowy o udzielenie 

kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000 zł. Zapytał się, dlaczego Burmistrz nie 

poinformował o tym radnych skoro w tym samym dniu odbywało się wspólne posiedzenie 

Komisji Rady. 

Punkt 6 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. 

 

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 IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została jednogłośnie podjęta 

i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Punkt 7 
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, 

wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa.  
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Radny K. Michalak zawnioskował o niepodejmowanie w dniu dzisiejszym odczytanego 

projektu uchwały jak również następnego projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina z uwagi na zbliżające się 

wybory sołtysów. 

 

W-ce Przewodniczący J. Kaliski powiedział, że z dniem 1 stycznia 2011 r. Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie przekształcony będzie w Sp. z o.o. więc także w tym 

zakresie musi nastąpić zmiana w zapisie uchwały. 

 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej funkcjonuje jako Sp. z o.o. w organizacji. W momencie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego ZGKiM w Golinie w swej nazwie będzie miał zapis Sp. z o.o.  

Natomiast jeżeli chodzi o procedurę podjęcia odczytanego projektu uchwały to należy 

przeprowadzić głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska odebrała pismo od p. Andrzeja Juszczaka, które stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności  

i wysokości stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości 

inkasa. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 8 radnych. 

 

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, 

wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Punkt 8 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina. 

 

Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 7 radnych, przeciw 8 radnych. 

 

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Punkt 9 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych 

warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji 

rolnej. 
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Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie trybu i szczegółowych 

warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji 

rolnej została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Skarbnik K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2010. 

Poinformowała, że w stosunku do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady zaszły następujące zmiany:  

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 224 044 zł i również o taką kwotę zwiększone 

zostają wydatki bieżące, z czego o 160 tys. zł zostają zwiększone środki w rozdz. 60016  

w par. 4300, o 8 300 zł w rozdz. 75023, par. 4010, czyli wynagrodzenia osobowe 

pracowników z przeznaczeniem na wypłatę nagród z końcem roku, o 7 tys. zł w rozdz. 75412, 

par. 3030 – wypłata ekwiwalentów za przeprowadzone akcje gaśnicze. W działach 801 

Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza nastąpiły przesunięcia 

środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami. W rozdziale 90095 zostały zwiększone 

środki o 3 tys. zł na zakup oświetlenia świątecznego i o 4 tys. zł na instalację tego 

oświetlenia. W rozdziale 92109 nastąpiła korekta wydatku w wysokości 1 465 zł 

poniesionego na opracowanie częściowej dokumentacji związanej z remontem strażnicy OSP 

w Adamowie, który zapisany wcześniej był w wydatkach majątkowych, a zgodnie  

z uwagami RIO nie powinien być zaliczony jako wydatek majątkowy. Także zgodnie  

z zastrzeżeniem RIO do uchwały podjętej dn. 9 grudnia br. zostaje dodany pkt 11.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy nagrody na koniec roku otrzymają także pracownicy 

MOPS, Domu Kultury i Biblioteki.  

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że Dom Kultury i Biblioteka otrzymują dotacje  

z budżetu i decydują sami o zakresie wydatkowania tych środków. Natomiast MOPS posiada 

zagwarantowane środki na wypłatę nagród w ramach wynagrodzeń pracowniczych. 

 

Radny W. Wojdyński powiedział, że w związku z powodzią pracownicy MOPS w Golinie 

obłożeni byli w tym roku dodatkową pracą, więc nagrody powinny zostać im wypłacone. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz zapewniła, że środki na wypłatę nagród dla pracowników MOPS 

są zagwarantowane w budżecie.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca A. Kapturska przystąpiła do 

odczytywania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.  

 

Radny L. Kwiatkowski zaproponował, aby z projektu uchwały nie odczytywać zarządzeń  

i uchwał wprowadzających zmiany do uchwały budżetowej.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powróciła do odczytywania projektu uchwały. 
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Skarbnik K. Musiałkiewicz poprosiła, aby w §1 ust. 2 dokonać korekty tj. zamiast „zmniejsza 

się” powinno być „zwiększa się”.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy prawidłowy jest zapis w §1 ust. 5. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz potwierdziła, że zapisana treść jest prawidłowa. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał się czego dotyczyło zarządzenie nr 68 z dnia 15 grudnia br. 

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że przytoczonym zarządzeniem została do 

budżetu wprowadzona dotacja w wysokości 35 tys. zł  w ramach pomocy społecznej.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań do odczytanego projektu uchwały Przewodnicząca  

A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2010 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Punkt 11 

Skarbnik K. Musiałkiewicz poinformowała, że w stosunku do omawianego na wspólnym 

posiedzeniu Komisji projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 

roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały skorygowane załączniki nr 1 i 2. 

Natomiast zapisy ostatecznych terminów wydatków pozostają nie zmienione, ponieważ  

o takie terminy wnioskowali wykonawcy i takie terminy zostały zapisane w aneksach do 

umów.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu 

gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Następnie zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wydatków budżetu gminy, 

które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła 10 min. przerwy. 

 

Po przerwie Przewodnicząca A. Kapturska wznowiła obrady IV Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

 

Punkt 12 

Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2011 roku 

pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. 
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Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska 

zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

 

Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy 

finansowej Powiatowi Konińskiemu została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 13 

W-ce Przewodniczący J. Kaliski odczytał projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2011.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w załączniku do uchwały w rozdz. I ust. 4 został 

wprowadzony zapis „innych organizacji”. 

 

Przewodnicząca A. Kapturska potwierdziła, że taki zapis jest dokonany.  

 

Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do projektu uchwały zostało przeprowadzone 

głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2011 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Punkt 14 

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała 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. 

 

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

zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały.  

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

 

Uchwała Nr IV/16/2010 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 13 do protokołu. 
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Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz T. Nowicki udzielił odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego K. Michalaka. 

Powiedział, że zgodnie z przepisami zobowiązany jest przedstawić radnym na sesji 

sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. W danym dniu wykonuje wiele czynności, 

odbywa spotkania i jeżeli wydarzy się coś znaczącego to na pewno informuje na bieżąco  

o tym radnych. Powiedział, że nie uznał za stosowne powiadamiania radnych podczas 

posiedzenia Komisji o podpisaniu umowy kredytowej.  

 

Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodnicząca A. Kapturska poinformowała radnych o szkoleniu w dniu 20 stycznia 2011 r. 

w Poznaniu. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady 

Miejskiej, Urząd Miejski w Golinie zorganizuje szkolenie dla radnych. 

 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że zostanie zorganizowane szkolenie zarówno dla radnych 

naszej gminy jak i gmin sąsiednich, które przeprowadzi WOKiSS. 

Następnie poinformował o aktualnej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na terenie 

gminy. Powiedział, że w okolicach Poznania i dolnych biegach rzeki Warta powstały zatory 

lodowe, więc może podnosić się poziom wód.  

 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że występuje ogromny problem z odbiorem żywności  

z Konińskiego Banku Żywności z uwagi na duży jej tonaż. Zapytał się, czy jest możliwe 

zorganizowanie transportu i rozwożenie żywności po sołectwach.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zaproponowała, aby w przyszłym roku zostały zorganizowane 

na terenie gminy punkty odbioru żywności.  

 

Sekretarz H. Bąk wyjaśnił, że pomocą społeczną na terenie gminy zajmuje się Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z przepisami o pomocy społecznej MOPS nie może 

angażować się w zbiórkę żywności. Taką pomocą mogą zajmować się wyłącznie 

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Nie ma możliwości prawnej, aby gmina z budżetu 

przeznaczyła środki na zorganizowanie transportu żywności. Musi więc nastąpić mobilizacja  

i porozumienie pomiędzy organizacjami działającymi na terenie gminy w zakresie pomocy 

żywnościowej.  

 

Radny W. Grodzki stwierdził, że powinny zostać zmienione przepisy lub Bank Żywności we 

własnym zakresie powinien rozwozić żywność.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że ma nadzieję iż problem zostanie rozwiązany  

w miarę możliwości. 

 

Radny W. Wojdyński zapytał się w jaki sposób realizowana będzie podpisana umowa  

o dofinansowanie wykonania rewaloryzacji Pl. K. Wielkiego w Golinie, skoro w projekcie 

budżetu na rok 2011 nie ma zapisanego tego zadania. Następnie zapytał się na co zostanie 

przeznaczony zaciągnięty kredyt w wysokości 3 200 000 zł. Uważa, że Burmistrz powinien 

na bieżąco informować Wysoką Radę o swoich działaniach, a podpisanie umowy o udzielenie 

długoterminowego kredytu w wysokości 3 200 000 zł jest bardzo istotną informacją. 
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Burmistrz T. Nowicki powiedział, że podpisanie umowy kredytowej uważa za ważną sprawę  

i dlatego ten fakt zawarł w swoim sprawozdaniu. Poprosił radnego W. Wojdyńskiego, aby nie 

zarzucał mu potraktowanie tej sprawy jako błahej. Następnie w sprawie podpisanej umowy na 

wykonanie rewaloryzacji Pl. K. Wielkiego powiedział, że gmina składała w dwóch terminach 

wnioski o dofinansowanie tego zadania, którego całkowity koszt wynosi około 700 tys. zł. 

Przy projektowaniu budżetu na rok 2011 nie było jeszcze wiadomo, czy wnioski zostaną 

pozytywnie rozpatrzone i zakwalifikowane do przyznania dofinansowania. Tak więc przy 

uchwalaniu budżetu będzie trzeba zdecydować, czy to zadanie będziemy realizować przy 

założeniu, że w budżecie znajdą się odpowiednie środki. Przed ogłoszeniem przetargu środki 

w budżecie będą musiały zostać zagwarantowane na sfinansowanie zadania.  

Odpowiadając na pytanie na co zostanie przeznaczony zaciągnięty kredyt Burmistrz  

T. Nowicki powiedział, że z kredytu zostaną sfinansowane wydatki niewygasające oraz 

bieżące zobowiązania gminy.  

 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zaciągnięty kredyt powiększy deficyt budżetu gminy.  

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz wyjaśniła, że deficyt jest to różnica pomiędzy dochodami  

a wydatkami, więc kredyt nie ma wpływu na zwiększenie deficytu. Zaplanowane w budżecie 

gminy w roku bieżącym przychody z tytułu kredytów wynoszą 10 901 575 zł, a po 

zrealizowaniu kredytu wykonanie planu wynosić będzie 10 895 000 zł, a więc zgodnie  

z planem.  

 

Radny K. Michalak zapytał się, czy z powodu kredytu wzrośnie zadłużenie gminy.  

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej kredyt 

został już uwzględniony tak więc nie wpłynie na powiększenie wykazanego zadłużenia 

gminy. 

 

Radny K. Michalak zapytał się na jakim etapie jest wykonanie dokumentacji technicznej na 

budowę drogi Golina - Golina Kolonia. Następnie poinformował, że nie dojeżdża autobus do 

przystanku końcowego w Kolnie i w imieniu pani sołtys Kolna poprosił o pomoc w 

rozwiązaniu tego problemu.  

 

Sekretarz H. Bąk powiedział, że w maju będzie można składać wnioski o dofinansowanie 

wykonania przedsięwzięć z programu Leader Plus. Aby skorzystać z dofinansowania będzie 

trzeba w budżecie znaleźć własne środki.  

 

Przewodnicząca A. Kapturska zapytała się, czy ma rozumieć, że nie będzie środków na 

realizację wszystkich zadań.  

 

Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedział, że środki unijne można pozyskać z różnych źródeł, 

jednak nie będziemy mogli zagwarantować własnych środków na wszystkie zadania. Nie 

może obiecać, że w budżecie znajdą się środki na zrealizowanie tych zadań.  

 

Burmistrz T. Nowicki w sprawie dokumentacji budowy drogi Golina – Golina Kol. 

powiedział, że została opracowana dokumentacja w obrębie pasa drogowego.  

 

Radny L. Kwiatkowski poprosił Przewodniczącą A. Kapturską o przedstawienie zaproszonym 

na sesję gościom nowego składu Rady Miejskiej w Golinie. 
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Przewodnicząca A. Kapturska uznała prośbę radnego L. Kwiatkowskiego za słuszną i po 

przedstawieniu swojej osoby pozostali radni również się przedstawili. 

 

Punkt 17 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała 

wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 14:15 obrady IV Sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Anna Kapturska 

 


