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P R O T O K Ó Ł  NR  IX/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 24 czerwca 2015 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 Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz, radca prawny Alicja Płoszewska i radca 

prawny Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

IX sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Urszula Furmaniak. 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 Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2014 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina 

za rok 2014, 

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/42/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia 

opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2014, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2014 rok. 

7. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2014 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2014 rok, 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2014 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2014 

rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Sołtysów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu. 
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10. Przedstawienie protokołu z kontroli uzupełniającej przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną. 

11. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2015 roku. 

12.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

13.  Zapytania i wolne wnioski. 

14.  Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad nie zostały wniesione zmiany. 
 

Punkt 3 

Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołu z VII sesji z pominięciem 

odczytywania podczas dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

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

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

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

w okresie od 1 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r., które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zapytał się o szczegóły rozmowy w Urzędzie 

Marszałkowskim w Poznaniu dotyczące sfinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej 

oraz jakimi wnioskami zakończyły się konsultacje w sprawie pozyskiwania środków 

finansowych. Następnie poprosił o przekazanie informacji pozyskanych podczas konferencji 

odnośnie WRPO 2014-2020 – nowe możliwości dla Wielkopolski, zorganizowanej przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego.   
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji omawiany był temat budowy schroniska dla 

zwierząt. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się o szczegóły dotyczące przeprowadzonego konkursu na 

stanowisko dyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie. Następnie powiedziała, że 

zorganizowanie Dni Goliny w okresie roku szkolnego było bardzo dobrym pomysłem. 

Zapytała się o wyniki zawodów strażackich, które odbyły się w ramach Dni Goliny. Kolejnie 

powiedziała, że 22 czerwca br. brała udział wraz z Przewodniczącą Rady U. Furmaniak  

w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” 

podsumowującym realizację inwestycji w gminach należących do Stowarzyszenia. 

Stwierdziła, że na tle innych gmin Golina wypadła najlepiej i wszystkim uczestnikom bardzo 

podobał się Pl. Kazimierz Wielkiego wraz z wyremontowanym budynkiem Biblioteki. 

Powiedziała, że tylko w Golinie uczestnicy zostali przywitani przez burmistrza, co zostało 

przez wszystkich pozytywnie przyjęte.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się jakie zapadły decyzje podczas 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Golinie.     
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane zapytania: 
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- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w sprawie sfinansowania budowy hali 

zostało zainicjowane przez posła Tadeusza Tomaszewskiego. Na spotkaniu obecny był 

dyrektor Departamentu Sportu i Turystki Tomasz Wiktor, z-ca dyrektora Departamentu 

Mariusz Kubiak oraz pracownik Departamentu Adam Wysocki odpowiedzialny za realizację 

projektów w dziedzinie kultury fizycznej. Powiedział, że budowa hali widowiskowo-

sportowej w Golinie znajduje się na liście inwestycji z dofinansowaniem w wysokości 1,8 

mln zł, 

- w sprawie możliwości pozyskiwania środków finansowych powiedział, że obecnie jeszcze 

nie jest wiadomo na jakie działania zostaną przekazane środki z Unii Europejskiej. 

Powiedział, że gmina Golina objęta jest dofinansowaniem w ramach programu Obszaru 

Strategicznej Interwencji, z którego m. in. będzie możliwe częściowe sfinansowanie budowy 

kanalizacji sanitarnej, budowa ścieżek rowerowych, 

- budowa schroniska dla zwierząt zaplanowana przez Związek Międzygminny Wodociągów  

i Kanalizacji w gminie Krzymów jest na etapie przygotowań dokumentacji i odpowiednich 

pozwoleń. Planowane zakończenie budowy schroniska to I połowa 2016 r. Następnie 

burmistrz przedstawił wynik finansowy Związku za rok 2014, 

- odnośnie dyrektora przedszkola powiedział, że w wyniku przeprowadzonego konkursu 

dyrektorem Przedszkola w Golinie została p. Monika Łasińska, która stanowisko dyrektora 

obejmie od 1 września br.  

- następnie podsumował organizację i przebieg Dni Goliny oraz podziękował radnym  

i sołtysom za udział i pomoc w ich organizacji. Następnie omówił klasyfikację drużyn 

gminnych jednostek OSP biorących udział w zawodach strażackich, 

- kolejnie przedstawił wynik finansowy za 2014 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Golinie. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radna Z. Kasprzak złożyła pisemny wniosek dotyczący utworzenia funduszu osiedlowego  

w mieście Golina, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Poinformowała, że 

wnioskodawcami są Przewodniczący Rad Osiedlowych: P. Mielczarek, J. Pazera  

i K. Walczyński oraz radni: W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski,  

J. Mirek i W. Wojdyński.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski oznajmił, że wniosek nie został z nim 

skonsultowany i nie miał możliwości jego podpisania.  
 

Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że każdy z pozostałych radnych może także podpisać się pod 

wnioskiem. 
 

Radny J. Mirek złożył pisemny wniosek dotyczący sprawdzenia przez Komisję ds. Porządku 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska terenów w Golinie, a w szczególności placów 

po byłym dworcu PKS, po Gminnym Ośrodku Kultury oraz opuszczonego budynku przy ul. 

Chrobrego. Poinformował, że wnioskodawcami są radni W. Grodzki, Z. Kasprzak i J. Mirek. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Radny S. Szczepaniak zawnioskował o posadowienie znaków z ograniczeniem prędkości do 

40 km/h przy drodze w kierunku Zarzyna.  
 

Radny M. Wieczorek zgłosił usunięcie 2 drzew lipy przy krzyżu we Węglewie, które 

kierowcom zasłaniają widoczność. 
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Radny J. Mirek zgłosił wymianę płyt betonowych na przepuście odprowadzającym wodę  

na chodniku we Węglewie i postawienie znaku z zakazem parkowania, ponieważ pęknięte 

płyty są najprawdopodobniej wynikiem parkowania samochodów na chodniku. 
 

Radny W. Wojdyński ponowił o uzupełnienie asfaltu przy studzienkach na ul. Cmentarnej. 

Powiedział, że firma wykonująca podłączenia do kanalizacji deszczowej powinna w ramach 

rękojmi naprawić asfalt na drodze. Następnie wniósł o wyczyszczenie studzienek osadowych 

z zalegającego piasku na drogach Os. Zachód.  
 

Radna A. Kapturska zapytała się jakie decyzje zapadły po przeprowadzonej kontroli na 

drodze w kierunku Spławia tzw. „schetynówce” przy gospodarstwie p. Władysława Witasika. 
 

Radna I. Kościelska zawnioskowała o naprawę drogi w Przyjmie na odcinku od posesji  

p. Paszka do p. Bryski. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy firma, która rozprowadzała  

w Kawnicach sieć światłowodową naprawi chodnik, który podczas robót został uszkodzony. 
 

Radny M. Kwaśniewski wniósł o naprawę przez firmę, która rozprowadzała sieć gazową  

uszkodzonego asfaltu na ul. Piaskowej naprzeciw restauracji „Golinianka” oraz oznakowanie 

skrzynek elektrycznej i gazowej posadowionych w pasie drogowym przy ul. Piaskowej. 
 

Radny J. Mirek zapytał się Przewodniczącej Rady Miejskiej U. Furmaniak, czy skarga na 

podjętą uchwałę w sprawie wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych wraz  

z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak potwierdziła, że cała dokumentacja została w terminie 

przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.  
 

Punkt 6 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak oddała głos Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu. 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy Golina za rok 2014: 
Burmistrz Goliny M. Durczyński zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących 

słowach:  
„Wysoka Rado, zarządzeniem nr 13/2015 z 27 marca 2015 r. przedłożyłem Radzie Miejskiej 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia 

za rok 2014. Powyższe sprawozdania, sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w myśl art. 

270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna 

sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. Z przedstawionej informacji wynika, że 

kwota zgromadzonych środków na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2014 r. wynosiła 

1 478 507,99 zł, natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 674 625,00 zł, co 

stanowi 20,78% zrealizowanych dochodów budżetu.  

W trakcie roku plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany 22-krotnie:  

8 razy – uchwałami rady i 14 – zarządzeniami burmistrza.  

Struktura dochodów przedstawia się ogólnie następująco:  

- zaplanowano w roku 2014 dochody ogółem w kwocie 32 224 869,70 zł – wykonano  

w 99,67% tj. w kwocie 32 119 423,70 zł (o 105 446,00 mniej od zaplanowanych); 

- dochody własne zaplanowane w kwocie 12 461 335,00 zł wykonano w 100,43%  

tj. w kwocie 12 515 344,73 zł (o 54 009,73 zł powyżej planu); 
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- subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 12 487 594,00 zł wpłynęła w 100%,  

a w strukturze dochodów wykonanych stanowi ogółem 38,88%; 

- kwota dotacji celowych z zakresu administracji rządowej na planowane 6 996 067,56 zł 

wpłynęła w wysokości 6 836 611,83 zł tj. 97,72% planu (mniej o 159 455,73 zł), co 

stanowi w strukturze dochodów wykonanie w 21,28%; 

- z zakresu pomocy finansowej wpłynęły środki w kwocie 279 873,14 zł tj. 100% planu; 

- zaległości podatkowe w roku 2014 wzrosły z kwoty 615 111,56 (stan na dzień 1 stycznia 

2014 r.) do kwoty 707 300,42 zł (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) i są wyższe o kwotę 

92 188,86 zł. 

Po ww. nowelizacjach plan dochodów na rok 2014 wyniósł 32 119 923,70 zł tj. o 105 446,00 

zł mniej niż zakładano w pierwotnym projekcie. Mimo dobrego wyniku w zakresie 

dochodów oraz prowadzonych działań windykacyjnych, nadal utrzymują się znaczne 

zaległości z tytułu podatków i opłat. W stosunku do stanu na koniec roku 2013 zaległości 

wzrosły o 700 300,42 zł.  

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco: 

- plan zadań własnych uchwalonych pierwotnie na kwotę 23 370 037,00 zł po zmianach  

w trakcie roku zwiększono o kwotę 3 076 963,71 zł do kwoty 26 447 000,71 zł. Plan 

został wykonany w kwocie 25 584 615,87 zł (96,74%) tj. niższe o 862 384,84 zł; 

- plan zadań zleconych uchwalonych pierwotnie na kwotę 4 126 105,00 zł po zmianach  

w trakcie roku zwiększono o kwotę 1 234 086,56 zł do kwoty 5 360 191,56 zł. Plan został 

wykonany w 98,04%, tj. wykonie niższe o 105 289,45 zł; 

- na wydatki ogółem po zmianach zaplanowano kwotę 31 807 192,27 zł, wykonano  

w 96,96% tj. na poziomie 30 839 517,98 zł tj. niższej o 967 674,29 zł od planu. 

Dochody bieżące w roku 2014 wyniosły 31 455 059,03 zł i są wyższe o 1 086 175,46 zł od 

osiągniętych w roku 2013, które wynosiły kwotę 30 368 883,57 zł. Dochody majątkowe  

w roku 2014 wyniosły 664 364,67 zł (79,04% planowanych) i są niższe o 720 156,10 zł  

w stosunku do roku 2013, kiedy wyniosły 1 384 520,77 zł. 

Sytuacja finansowa Gminy Golina w roku 2014 pomimo zadłużenia w kwocie 6 674 625,00 

zł, pomimo udzielonego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie na kwotę łączną 2 636 918,56 zł na lata 

2017-2036, rosnącymi wydatkami bieżącymi i zaległościami podatkowymi, zubożeniem 

społeczeństwa i rosnącym bezrobociem, kształtowała się poprawnie. Wskaźnik zadłużenia 

gminy zmienił się z 25,02% na dzień 31.12.2013 r. do 20,42% na dzień 31.12.2014 r. 

Wysoka Rado, szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu, są zawarte  

w przedłożonej Państwu informacji. Mam nadzieję, że na jej podstawie Rada będzie mogła 

ocenić dotychczasowe działania”.  

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/42/5/Ko/2015 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją  

o stanie mienia komunalnego:  
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr SO-0954/42/5/Ko/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  
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z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 

2014: 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu gminy Golina za rok 2014, która stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

d) dyskusja: 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad przedstawionymi przez 

Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2014. 
 

W związku z tym, że żaden z radnych nie zgłosił się do zabrania głosu w dyskusji, 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zamknęła dyskusję. 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2014 rok:  
I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.  
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 
 

Uchwała Nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach IX sesji, która trwała od 

godz. 13:35 do godz. 14:15. Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła 

obrady IX sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 7 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2014 rok:  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2014 rok, który stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania 

budżetu za 2014 rok:  

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała Uchwałę Nr SO-0955/47/5/Ko/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2015 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, która stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

c) dyskusja:  
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2014 rok. 
 

W związku z tym, że żaden z radnych nie zgłosił się do zabrania głosu w dyskusji, 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zamknęła dyskusję. 
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d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2014 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej): 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2014 rok. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2014 rok. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2014 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że do 9 grudnia 2014 r. budżet gminy Golina 

realizowany był przez poprzedniego burmistrza T. Nowickiego. Natomiast od 10 grudnia 

2014 r. czyli po złożeniu ślubowania uprawniającego do objęcia obowiązków burmistrza jest 

odpowiedzialny za budżet gminy. Zgodnie z przepisami absolutorium za wykonanie budżetu 

udzielane jest urzędującemu burmistrzowi. Następnie podziękował radnym za jednomyślne 

głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego 

budżetu. Oznajmił, że chciałby, aby dalsza współpraca odbywała się pomyślnie i realizacja 

tegorocznego budżetu została także pozytywnie oceniona przez radnych.  
 

Punkt 8 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że uchwała regulująca w części 

wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków sołtysów została unieważniona przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.  
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że zgodnie z aktualnym orzeczeniem Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w uchwale powinny być szczegółowo określone obowiązki sołtysa, 

za wykonywanie których sołtys otrzymuje wynagrodzenie. W przedstawionym projekcie 

uchwały nie zostały określone sankcje, jeżeli sołtys nie wywiązuje się ze swoich czynności,  

a takie zapisy figurują w uchwałach niektórych gmin. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy koszty podróży służbowej są już wliczone do 

zaproponowanej diety dla sołtysów. 
 

Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że zwrot kosztów podróży służbowej odbywa się 

w ramach zaproponowanej diety. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zryczałtowanych diet dla sołtysów. 
 

Radna A. Kapturska poprosiła o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy inkasem a dietą dla 

sołtysów. 
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że inkasentem zbierającym podatki może, ale nie 

musi być sołtys. Inkaso i wynagrodzenie za inkaso ustalane jest na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej i związane jest tylko i wyłącznie z czynnością zbierania podatków. 

Natomiast ustalenie diety dla sołtysów opiera się na przepisach ustawy o samorządzie 

gminnym, które dopuszczają określenie zasad na jakich przewodniczącemu jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta i zwrot kosztów podróży służbowych.  
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Radna A. Kapturska zapytała się, czy dieta za drugi kwartał będzie wypłacona sołtysom.  
 

Radca prawny D. Kurowski powiedział, że drugi kwartał kończy się 30 czerwca, natomiast 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, więc jeżeli uchwała zostanie dzisiaj przyjęta 

przez radnych, sołtysi otrzymają dietę w terminie. 
 

Sołtys Kolna A. Purol w imieniu sołtysów poprosiła radnych o podjęcie omawianego projektu 

uchwały. Powiedziała, że przyznana dieta stanowi zwrot kosztów poniesionych podczas 

wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji sołtysa. 
 

Radna A. Kapturska oznajmiła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu, ponieważ dotyczy 

ono jej interesu prawnego. 
 

Radna I. Kościelska także oznajmiła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu, ponieważ 

dotyczy ono jej interesu prawnego. 
 

Radny J. Szrama opuścił o godz. 14:40 obrady IX sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
  
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

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

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Sołtys Kolna A. Purol w imieniu sołtysów podziękowała radnym za podjęcie powyższej 

uchwały. 

Punkt 9 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zasad sprawienia pogrzebu.   
 

Radca prawny A. Płoszewska przypomniała, że w przyjętej uchwale z 29 grudnia 2004 r.  

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu widniał zapis, że uchwała wchodzi w życie 14 

dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, co m.in. 

zakwestionował prokurator, który wystosował wniosek o usunięcie takiego zapisu twierdząc, 

że uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Tak więc został zmieniony zapis zgodnie  

z zaleceniami prokuratora i została podjęta 30 kwietnia 2015 r. uchwała w sprawie ustalenia 

zasad sprawienia pogrzebu z zapisem, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zapis ten został 

zakwestionowany przez nadzór Wojewody Wielkopolskiego, który uchwałę unieważnił ze 

względu na istotne naruszenie prawa, ponieważ stanowisko wojewody jest takie, że jest to akt 

prawa miejscowego i uchwała musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym. Taki też 

zapis figuruje w przedstawionym dzisiaj projekcie uchwały. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy na obecną chwilę obowiązują zapisy uchwały z 29 

grudnia 2004 r.  
 

Radca prawny D. Kurowski potwierdził, że obecnie obowiązuje uchwała z 29 grudnia 2004 r. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego 

projektu uchwały. 
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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. 
 

Uchwała Nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia zasad sprawienia 

pogrzebu została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół z kontroli 

uzupełniającej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, który stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu 
 

Radny J. Szrama powrócił o godz. 15:00 na obrady sesji, wobec czego stan obecnych radnych 

wynosi 15. 

Punkt 11 

Członek Komisji Rewizyjnej M. Wieczorek odczytał protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej 

za II kwartał 2015 roku, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu 

 

Punkt 12 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował Przewodniczącej Rady U. Furmaniak, 

Wiceprzewodniczącym Rady L. Kwiatkowskiemu i M. Majewskiemu za udział  

w samorządowym rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach Dni Goliny oraz Radzie 

Sołeckiej i sołtysowi Kolna p. A. Purol za przygotowanie poczęstunku dla uczestników rajdu. 

Następnie przedstawił przebieg zawodów wędkarskich, turnieju piłki nożnej oraz zawodów 

sportowo-pożarniczych, które także odbyły się w trakcie Dni Goliny.  
 

Następnie Burmistrz  Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski 

radnych: 

- odnośnie złożonego wniosku w sprawie ustalenia funduszu osiedlowego powiedział, że 

temat ten będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rady. 

Poinformował, że zwrot środków z funduszu sołeckiego za ubiegły rok wynosi 91 826,89 zł, 

- ograniczenie prędkości na drodze w kierunku Zarzyna wynosi 50 km/h, ponieważ jest to 

teren zabudowany, jednak przyznał, że jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi ze względu 

na duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych. Obiecał zająć się tym problemem  

i rozważyć postawienie znaku z ograniczeniem prędkości nawet do 30 km/h, 

- w sprawie usunięcia drzew lipy powiedział, że wcześniej należy na wskazanym miejscu 

przeprowadzić kontrolę i skierować stosowne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, 

- odnośnie zarwanych płyt na przepustach w chodniku we Węglewie powiedział, że stan płyt 

zostanie sprawdzony, 

- uzupełnienie asfaltu na ul. Cmentarnej – oznajmił, że są trudności z wyegzekwowaniem 

naprawy drogi od firmy, która wykonywała kanalizację burzową na Os. Zachód, 

- wyczyszczeniem studzienek osadowych na drogach Os. Zachód zajmie się Zakład 

Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej w Golinie, tylko będą musiały zostać na ten cel 

przeznaczone odpowiednie środki w budżecie gminy, 

- odnośnie rozwiązania problemu na drodze przy gospodarstwie p. Władysława Witasika  

w Spławiu powiedział, że w protokole pokontrolnym z przeprowadzonej wizji zostały 

wskazane do zastosowania rozwiązania,  

- koszty naprawy nawierzchni drogi w Przyjmie Olszynki zostaną wyszacowane przez firmę  

p. Dropińskiego, 
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- w sprawie naprawy chodnika w Kawnicach poinformował, że wykonawca, który 

rozprowadzał sieć światłowodową przy obecności sołtysa Kawnic dokonają oględzin miejsc, 

które wymagają naprawy, 

- zgłoszone usterki na drogach i chodnikach powstałe podczas budowy sieci gazociągowej 

mają zostać naprawione przez wykonawcę.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Porządku 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska K. Szymańskiego o zwołanie komisji 

wyjazdowej mającej na celu sprawdzenie miejsc na terenie Goliny zgodnie ze złożonym na 

sesji wnioskiem. 

Punkt 13 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny W. Grodzki przedstawił klasyfikację podczas zawodów wędkarskich. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że artykuły ukazujące się w „Gazecie Golińskiej” są tendencyjne 

i nierzetelnie pisane.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że artykuły do „Gazety Golińskiej” nie są 

pisane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie tylko przez osoby, które chcą, aby  

w gazecie zamieszczone były relacje z danego wydarzenia czy uroczystości mających miejsce 

w gminie. 
 

Radna A. Kapturska stwierdziła, że w Urzędzie Miejskim w Golinie powinno być utworzone 

stanowisko ds. promocji do kontaktu z mediami. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że nie wyobraża sobie, aby każdy artykuł 

przekazywany przez osoby spoza urzędu cenzurowany był przez pracownika urzędu. 
 

Radna Z. Kasprzak zgłosiła zastrzeżenia do treści artykułu z obchodów X Dni Goliny. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że publikacja artykułów w „Gazecie Golińskiej” 

jest bezkosztowa. 
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że odpowiedni przekaz informacji do prasy przyczynia się 

do promowania naszej gminy w regionie.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że artykuły, które ukazują się w „Gazecie Golińskiej” 

nie są konsultowane z pracownikami Urzędu Miejskiego w Golinie.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jeśli zamieszczony artykuł w „Gazecie Golińskiej” nie 

jest rzetelny, to pracownik Urzędu Miejskiego powinien napisać do niego sprostowanie.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się radnemu J. Szramie, czy interweniował w Zarządzie 

Dróg Powiatowych o usunięcie usterki na drodze powiatowej w Adamowie. 
 

Radny J. Szrama odpowiedział, że pilną potrzebę naprawy zaniżenia na drodze w Adamowie 

kilkakrotnie zgłaszał jeszcze poprzedniemu burmistrzowi. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński stwierdził, że burmistrz Goliny nie zarządza drogą powiatową.  
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się kiedy próg zwalniający zostanie 

przeniesiony z ul. Cmentarnej na ul. Kopernika. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że przeprowadzona wizja w terenie przez 

powołaną komisję ds. bezpieczeństwa nie stwierdziła potrzeby zmiany miejsca progu 

zwalniającego. 
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek poprosił o odpowiedź na piśmie, że jest 

zasadne posadowienie progu na ul. Cmentarnej, ponieważ jest zmuszony wytłumaczyć 

mieszkańcom osiedla powody zamontowania progu na ul. Cmentarnej. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że rodzice dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej i gimnazjum wnioskowali o zamontowanie progu dla poprawy bezpieczeństwa 

na drodze. 
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek stwierdził, że zasadniejsze jest założenie 

progu zwalniającego na ul. Kopernika w pobliżu szkół.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, aby Przewodniczący Rady Os. Zachód wraz  

z całą Radą Osiedlową wystosowali pismo z żądaniem usunięcia progu z ul. Cmentarnej. 

Stwierdził, że na podstawie udostępnienia informacji publicznej możliwe jest udostępnienie 

protokołu pokontrolnego sporządzonego przez komisję ds. bezpieczeństwa.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że w ubiegłym roku podczas konferencji dotyczącej poprawy 

bezpieczeństwa publicznego mieszkańcy zgłaszali potrzebę zamontowania progu 

spowalniającego na ul. Kopernika. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że próg zwalniający musi zostać założony 

także na ul. Kopernika, tylko należy jeszcze ustalić w którym miejscu. 
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że dla poprawy bezpieczeństwa próg spowalniający potrzebny 

jest zarówno na ul. Cmentarnej jak i na ul. Kopernika. 
 

Radny M. Wieczorek w imieniu p. Szymankiewicza z Węglewa zgłosił o naprawienie 

odcinka drogi, który został zniszczony podczas budowy chodnika we Węglewie oraz  

o uzupełnienie ograniczników, które zostały wykopane podczas rozprowadzenia gazociągu 

przez Spółkę „Avrio-Media”.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że sprawdzi problemy zgłoszone przez radnego 

M. Wieczorka. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się kiedy zostaną usunięte drzewa rosnące 

przy bagnach wzdłuż drogi krajowej w Kawnicach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że trwają ustalenia z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie wycięcia drzew. 
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się kiedy rozpoczną się prace przebudowy 

przystanku autobusowego w Kawnicach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że  koszty przebudowy przystanku są wyższe 

niż wydatki zaplanowane na ten cel w budżecie gminy. Powiedział, że planuje 

zorganizowanie spotkania z radą sołecką, radnym i mieszkańcami z Kawnic celem wspólnego 

uzgodnienia na czym miałaby polegać przebudowa przystanku. 
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że gospodarstwo p. Marka Michalaka z Goliny Kolonii 

zajęło I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015”. 
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Uważa, że gmina Golina powinna być dumna, że na jej terenie znajduje się tak prężnie 

działające gospodarstwo rolne, którym zaczęły interesować się różne media.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński potwierdził, że otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia 

stanowi wielki sukces p. Marka Michalaka. Powiedział, że zamierza także uhonorować 

osiągnięcie tak doskonałego wyniku w działalności rolniczej. 
 

Radna Z. Kasprzak ponowiła prośbę o obcięcie gałęzi drzewa lipy przy ul. Słowackiego, które 

dotykają przewodów linii energetycznej, co zagraża bezpieczeństwu. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska powiedział, że za obcięcie gałęzi drzew 

dotykających linie energetyczne przy drogach krajowych odpowiedzialny jest Zakład 

Energetyczny. 

Punkt 14 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:15 obrady IX sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


