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P R O T O K Ó Ł  NR  XIV/2015 

z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 10 grudnia 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 wziął Sekretarz Goliny Henryk Bąk. 
 

Punkt 1 

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

14:45 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 XIV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Golina na rok 2017 na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do 

zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla 

jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków-

Kolonia (Lidera), Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę Czajków, Miasto 

i Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych - wsparcie systemu 

ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia 

zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pn. „Zakupu sprzętu specjalistycznego do 

zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla 

jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy 

Golina w organach Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.  

6. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Golina na rok 2017 na realizację projektu 

pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych  

i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz  

z uzasadnieniem do projektu uchwały.  
 

Radna I. Kościelska zapytała się, czy samochód specjalistyczny, na który będzie składany 

wniosek jest z osprzętem. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że samochód ma być wyposażony w sprzęt 

specjalistyczny. Proponowana obecnie uchwała ma charakter intencyjny, a wniosek  

o dofinansowanie będzie dopiero składany w przyszłym roku. Poinformował, że jest to 

ostatnia szansa, aby pozyskać środki zewnętrzne na zakup samochodu dla OSP, ponieważ od 

2020 roku nie będzie już takich możliwości. 
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie powinny 

zostać zapisane środki finansowe na planowany zakup samochodu. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że w związku  z tym, że uchwała ma charakter 

intencyjny nie ma obowiązku zapisywania już teraz środków finansowych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej.   
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, dlaczego na przedstawionym projekcie uchwały nie ma 

parafki radcy prawnego. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że radca prawny p. Alicja Płoszewska miała 

wątpliwości, co do zasadności podejmowania uchwały intencyjnej.  
 

Radny W. Wojdyński zapytał się jakie uwagi do projektu uchwały miała p. Alicja 

Płoszewska. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że nie są znane mu szczegóły wniesionych uwag 

przez radcę prawnego, ponieważ tą sprawą zajmuje się burmistrz, a projekt uchwały został 

opracowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który to został 

rozesłany do zainteresowanych projektem gmin. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Gminy Golina na rok 2017 na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu 

specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 4 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków-Kolonia (Lidera), Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę 

Rychtal, Gminę Czajków, Miasto i Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego  

z zakresu zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych - wsparcie 

systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia 

zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pn. „Zakupu sprzętu specjalistycznego do 

zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP 

regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
 

Radny W. Wojdyński zauważył, że w projekcie uchwały zapisane jest „Miasto i Gmina 

Golina”, natomiast funkcjonującą nazwą naszego samorządu jest Gmina Golina. Zastanawia 

się więc, czy w projekcie uchwały zapis jest poprawny. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk wyjaśnił, że Gmina Golina jest gminą wiejsko – miejską  

i w statystyce funkcjonuje nazwa Miasto i Gmina Golina. Natomiast w 1990 r. Rada Miejska 

określiła nazwę samorządu jako Gmina Golina. Uważa, że w uchwale może pozostać zapis 

„Miasto i Gmina Golina”. 
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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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przystąpienia do wspólnej 

realizacji przez Gminę Ceków-Kolonia (Lidera), Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę Rychtal, 

Gminę Czajków, Miasto i Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego  

z zakresu zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych - wsparcie 

systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia 

zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pn. „Zakupu sprzętu specjalistycznego do 

zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP 

regionu Kalisko-Konińskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Punkt 5 

Sekretarz Goliny H. Bąk poinformował, że w związku ze zmianą przepisów w działalności 

Lokalnych Grup Działania oraz przepisów dotyczących nowego rozdania środków  

z programu LEADER musi zostać wybrany nowy skład Rady Stowarzyszenia „Solidarni  

w Partnerstwie”.  
 

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

upoważnienia do reprezentowania Gminy Golina w organach Stowarzyszenia „Solidarni  

w Partnerstwie”.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy zapis w projekcie uchwały 

„Sekretarz Goliny” jest prawidłowy. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk potwierdził, że zapis jest prawidłowy.  
 

Ze względu na brak dalszych uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia upoważnienia do 

reprezentowania Gminy Golina w organach Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 6 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

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

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


