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P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/2015 

z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 10 czerwca 2015 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wziął Sekretarz Goliny Henryk Bąk. 
 

Punkt 1 

VIII sesję Rady Miejskiej w Golinie zwołaną w trybie nadzwyczajnym otworzyła o godz. 

15:30 Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, 

że na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 14, 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 VIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  

4. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad nie zostały wniesione zmiany. 
 

Punkt 3 

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

budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przypomniała, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2015 został omówiony podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że ma wątpliwości, co do wykazanej w projekcie uchwały 

kwoty wydatków majątkowych. Zauważył, że zapisane jest zwiększenie wydatków 

majątkowych o kwotę 5 688,00 zł do kwoty 1 244 156,57 zł, natomiast w załączniku nr 3 

wydatki majątkowe (z pominięciem wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) 

zwiększone są o 5 688,00 zł z kwoty 1 057 155,00 zł do kwoty 1 062 843,00 zł. Natomiast 

wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego zwiększone są o 5 688,00 zł  

z kwoty 1 238 468,57 zł do kwoty 1 244 156,57 zł. Powiedział, że w wydatkach w ramach 

funduszu sołeckiego nie zostały wprowadzone zmiany, natomiast w podsumowaniu wykazane 

jest zwiększenie o kwotę 5 688,00 zł. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że w wydatkach majątkowych realizowanych  

w ramach funduszu sołeckiego nie nastąpiły zmiany, a wykazana na końcu kwota stanowi 

sumę wydatków majątkowych realizowanych z pominięciem wydatków w ramach funduszu 

sołeckiego oraz wydatków z funduszu sołeckiego. Uważa więc, że wysokość wydatków 

majątkowych została poprawnie zapisana.   
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że na drugiej stronie załącznika nr 

3 wykazane kwoty stanowią podsumowanie wydatków majątkowych zarówno 

zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego jak i z wyłączeniem wydatków funduszu 

sołeckiego.  
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Ze względu na brak dalszych zapytań i uwag do przestawionego 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 14 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 4 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknęła o godz. 15:45 VIII sesję 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


