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P R O T O K Ó Ł  NR  XV/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

30 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 wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk i radca prawny Alicja Płoszewska. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 

2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XV 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 XV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2016 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 

rok.  

10. 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.  

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

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

13. Zapytania i wolne wnioski.  

14. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad XV sesji  

o jeden punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2015 – 2018. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

burmistrza.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad XV 

sesji z wprowadzoną zmianą: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina 

na lata 2015 – 2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  

w Golinie na 2016 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 

rok.  

11. 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.  

12. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2015 roku.  

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

14. Zapytania i wolne wnioski.  

15. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego 

porządku obrad sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym porządek obrad XV sesji po wprowadzonej zmianie został przyjęty. 
 

Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym protokoły z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy od 2016 r. starostwo powiatowe będzie mogło występować  

z wnioskami o dofinansowanie do budowy lub modernizacji dróg powiatowych w ramach 

PROW.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wstępne założenia PROW wskazują, że 

starostwo powiatowe będzie mogło starać się o dofinansowanie na drogi powiatowe ze 

środków PROW. Natomiast przedmiotem szkolenia było omówienie zasad i priorytetów przy 

sporządzaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie środków na inwestycje drogowe  

z PROW na lata 2014 – 2020. 
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Radny W. Grodzki nawiązując do udziału burmistrza w konferencji dotyczącej programów 

ochrony powietrza w województwie wielkopolskim powiedział, że gminne służby 

porządkowe powinny kontrolować, czym opalane są domostwa. Stwierdził, że w okresie 

grzewczym na terenie Goliny występuje bardzo duży smog.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na konferencji zostały przedstawione jakie są 

możliwości samorządu województwa wielkopolskiego finansowania wymiany ogrzewania 

węglowego na ekologiczne. Przedstawicielom gmin zasugerowane zostało przeprowadzanie 

kontroli czym mieszkańcy opalają swoje mieszkania. Stwierdził, że jeżeli miałyby być 

kontrole, to powinny one odbywać się w godzinach popołudniowych. Następnie powiedział, 

że mieszkańcy mają możliwość podłączenia się do gazociągu.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że w dużych miastach strażnicy miejscy sprawdzają czym 

opalane są mieszkania i również na terenie naszej gminy Straż Miejska może kontrolować 

posesje, w których zachodzi podejrzenie, że spalane są niebezpieczne i trujące materiały.  
 

Radny J. Mirek zapytał się o decyzje jakie zapadły podczas walnego zebrania członków 

Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że odbyły się wybory Rady Stowarzyszenia, 

której przewodniczącym został Sekretarz Goliny H. Bąk.    
 

Radna A. Kapturska zapytała się, jaka została sprzedana nieruchomość gminna, na jakim 

etapie jest planowana budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, czy 

zapadły nowe ustalenia podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe w  Kaliszu oraz czy mieszkańcy we własnym zakresie muszą 

zaopatrzyć się w pojemniki na popiół. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie sprzedaży nieruchomości odpowiedział, że jest to 

konsekwencja realizacji uchwały Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2004 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działka ta sąsiaduje z Przedsiębiorstwem „Fortis” 

przy ul. Parkowej. W sprawie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 

powiedział, że zakończenie budowy planowane jest na koniec października 2016 r. 

Schronisko będzie mieściło się w Żdżarach w gminie Krzymów. Odnośnie decyzji podjętych 

podczas walnego zgromadzenia wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

odpowiedział, że ceny za energię pozostają na poziomie roku 2015, nowy prezes spółki 

zobowiązał się do przyspieszenia prac związanych z oznakowaniem słupów energetycznych 

oraz zostanie przeprowadzona modernizacja lamp ulicznych przy ul. Poniatowskiego, 

Piaskowej i podłączone mają zostać lampy w Brzeźniaku i Rososze. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości jest 

zapisane, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia sobie pojemnika na 

odpady. W ZGKiM w Golinie będzie możliwość zakupienia pojemnika, bądź rozważane jest 

jeszcze, aby pojemniki były wynajmowane za pewną opłatą. Natomiast odnośnie odstawiania 

czystego popiołu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

powiedział, że przynajmniej raz w roku popiół musi zostać poddany badaniom 

laboratoryjnym.   
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że mieszkańcy nie zostali wcześniej poinformowani, że 

popiół będą musieli segregować i odstawiać w oddzielnych pojemnikach. Informacja taka 

powinna zostać podana z dużym wyprzedzeniem, aby mieszkańcy mieli czas na zakup 

pojemników na popiół. Tymczasem większość mieszkańców posiada w pojemnikach odpady 

niesegregowane z popiołem i w styczniu odebrany popiół nie będzie czysty.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych na rok 2016 nie został zmieniony w porównaniu do 2015 roku, jedyną zmianą 

jest wprowadzenie terminów odbioru popiołów. Zakłada się, że styczeń będzie poświęcony na 

przeprowadzanie analizy odnośnie ilości i jakości odbieranego popiołu. Możliwe, że popiół 

będzie można wykorzystać wraz ze skruszonym gruzem do wyrównania dróg gruntowych. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że nie rozumie dlaczego w grudniu mieszkańcy nie zostali 

powiadomieni, że popiół ma być segregowany, skoro w specyfikacji przetargowej na odbiór 

odpadów komunalnych zapisany był warunek o oddzielnym odbieraniu popiołu. Oznajmił, że 

mieszkańcy powinni mieć odpowiedni czas na zakup pojemników do popiołów. Powinny być 

także ponowione ulotki informacyjne odnośnie segregowania odpadów. Następnie 

powiedział, że popiół jest odpadem komunalnym i nie można wysypywać go na drogi. 

Poinformował, że wystosował pisma do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Ochrony 

Środowiska, do Starostwa Powiatowego oraz do Ochrony Środowiska w Koninie  

z zapytaniem, czy popiół może być wykorzystany do rekultywacji dróg. 
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że należy w gminie wprowadzić kampanię informacyjną 

odnośnie segregowania popiołu. 
 

Radny K. Substelny powiedział, że segregowany popiół powinien być odbierany dopiero od 

lutego. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości popiół 

nie został oddzielnie sklasyfikowany, więc w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Koninie nie ma osobnego kodu na popioły. 
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że dopiero dzisiaj otrzymała do rozniesienia wśród 

mieszkańców w sołectwie informację o segregowaniu popiołu.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że styczeń będzie miesiącem testowym 

odnośnie odbierania popiołów przez ZGKiM w Golinie. Powtórzył, że ZGKiM ma możliwość 

zakupienia plastikowych pojemników na odpady, w które mieszkańcy będą mogli się 

zaopatrzyć. 
 

Sołtys Kolna A. Purol zapytała się, czy mieszkańcy wsi muszą odstawiać popiół, czy mogą 

popiół zagospodarować na własne potrzeby w gospodarstwie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że został wprowadzony wymóg odstawiania 

segregowanego popiołu.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że popioły mogą być odstawiane w czerwonych workach 

tak jak ma to miejsce w gminie Strzałkowo. Następnie zawnioskował, aby sprawą gospodarki 

odpadami komunalnymi zająć się na najbliższym posiedzeniu komisji rady.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy podczas posiedzenia Komisji 

Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich omawiany był temat 

utworzenia Polderu IX Golina.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że dopóki Rząd Polski nie podejmie 

odpowiednich decyzji w sprawie utworzenia Polderu IX, dopóki nie będzie nic wiadomo.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że mapy powodziowe zgodnie z nowymi założeniami 

ustawy Prawo wodne nie muszą być nanoszone w plany zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Mapy powodziowe miały zapobiegać budowaniu nieruchomości i osiedlaniu się na 



5 

 

terenach zalewowych, a tymczasem nowelizacja ustawy będzie pozwalała na osiedlanie się na 

tych terenach. 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Mirek zapytał się, czy prawdą jest, że pan Przemysław Podlasiński odmawia 

przyjmowania nowych członków do Klubu Sportowego „Mirek Adamów”. Następnie zapytał 

się, czy równiarka będzie jeszcze wyrównywała drogi gruntowe na Os. Wschód. 
 

Punkt 6 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na rok 2015 został szczegółowo omówiony podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady. 
 

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

budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do 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 XV/73/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej jest konsekwencją zmian w budżecie gminy, ponieważ nie ma potrzeby 

zaciągnięcia planowanego w tym roku kredytu w wysokości 500 tys. zł 
 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015 – 2018 wraz z uzasadnieniem. 
 

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 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2015–2018 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

Punkt 8 

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

w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu wraz z uzasadnieniem.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych 
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Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2016 roku 

pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński złożył wniosek o ogłoszenie 10 min. przerwy w obradach sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z  powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach 

XV sesji Rady Miejskiej w Golinie, która trwała od godz. 13:35 do 13:55.  
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XV sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

Punkt 9 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że do ramowego planu pracy Rady 

Miejskiej w Golinie na rok 2016 zostały wprowadzone zmiany sugerowane przez radnych 

podczas wspólnego posiedzenia komisji.  
 

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

ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2016 rok. Następnie stwierdził, że plan 

pracy rady powinni otrzymać także sołtysi celem zapoznania się ze sprawami, którymi będą 

radni zajmować się w 2016 r. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy przewodnicząca rady samowolnie może dokonywać 

zmian w planie pracy skoro plan przyjmowany jest uchwałą. W związku z czym uważa, że 

zmiany w planie pracy rady również powinny zostać podejmowane uchwałą.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w ciągu danego roku pojawiają się tematy, 

które nie zostały ujęte w planie pracy rady, a muszą być zrealizowane. Jako, że 

przewodnicząca organizuje pracę rady to również określa tematy jakimi rada w danym roku 

będzie się zajmować.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że w pkt. 1 zapisane jest, że plan pracy może być korygowany  

i uzupełniany o tematy wynikające z bieżących potrzeb gminy, więc zapis o upoważnienie 

przewodniczącej do dokonywania zmian w planie jest bezzasadny. 
 

Radca prawny A. Płoszewska stwierdziła, że z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że 

organizowanie pracy rady należy do przewodniczącego, więc nie ma potrzeby powtarzania 

tego zapisu w uchwale.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski przypomniał, że w podjętej uchwale 

zatwierdzającej plan pracy rady na rok 2015 były zawarte takie same zapisy, które nie zostały 

wtedy zakwestionowane.  
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że przed uchwaleniem planu pracy na rok 2015 stwierdziła, 

że przytoczone wcześniej zapisy są zbędne z powodu na powtórzenia przepisów ustawy  

o samorządzie gminnym. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski w związku z powyższym złożył wniosek  

o wycofanie z ramowego planu pracy pkt. 2 i 3 z załącznika do uchwały. 
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

L. Kwiatkowskiego. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego L. Kwiatkowskiego został przyjęty. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego 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 XV/76/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu 

pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2016 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 7 do protokołu. 

Punkt 10 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
 

Radny J. Mirek zakwestionował zapis, że plan pracy komisji rewizyjnej jest planem otwartym 

i w miarę potrzeb będą mogły być omawiane inne aktualne kwestie. Powiedział, że w Statucie 

Gminy zostało określone, że „komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie 

rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach rady”. 
 

Radca prawny A. Płoszewska stwierdziła, że przytoczony zapis z załącznika do uchwały  

o planie pracy komisji rewizyjnej niczemu nie przeszkadza, ale także nie musi zostać 

uwzględniony.  
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska powiedziała, że w uchwale ustalającej plan 

pracy komisji rewizyjnej na rok 2015 był zapis, że plan pracy jest otwarty i może być 

uaktualniany w miarę potrzeb. W związku z tym kontrola komisji rewizyjnej w IV kwartale 

została poszerzona o dodatkowe zagadnienie. Powiedziała, że zastanawia się, czy komisja 

rewizyjna dokonała kontroli niezgodnie ze Statutem Gminy. 
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że jeżeli miałaby zostać przeprowadzona kontrola 

kompleksowa to musi być zatwierdzona przez radę. Komisja Rewizyjna może wnioskować  

o przeprowadzenie takiej kontroli i wniosek ten musi być przegłosowany przez radę. Wynik 

głosowania musi zostać odnotowany w protokole, jak również temat i termin 

przeprowadzenia kontroli.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że zadaniem komisji rewizyjnej jest przeprowadzenie 

kontroli, a nie omawianie kwestii.  
 

Radny J. Mirek zawnioskował o usunięcie zapisu „plan pracy komisji rewizyjnej jest planem 

otwartym. W miarę potrzeb omawiane będą inne aktualne kwestie”. 
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że przepisy prawa jednoznacznie nie wskazują, 

czy komisja rewizyjna może wydawać zalecenia pokontrolne. W praktyce stosuje się, że rolą 

kontrolną komisji jest formułowanie problemów. 
 



8 

 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że z informacji uzyskanych w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Poznaniu wie, że zalecenia pokontrolne komisji rewizyjnej są zasadne, 

jeżeli służą poprawie funkcjonowania organów samorządowych. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego 

J. Mirka. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku  powyższym wniosek radnego J. Mirka został odrzucony. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych. 
 

Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2016 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał 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 uwag do przedstawionego 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 XV/78/2015 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 9 do protokołu. 
 

Punkt 12 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej za IV kwartał 2015 roku, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny S. Szczepaniak o godz. 14:25 opuścił obrady XV sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Radny J. Mirek zapytał się na jakiej podstawie i z czyjego upoważnienia komisja rewizyjna 

przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji modernizacji garażu OSP w Golinie, skoro plan 

kontroli nie zawierał tego zagadnienia. Uważa, że zostały złamane przepisy Statutu Gminy. 

Powiedział, że protokół z kontroli powinien zostać sporządzony w 4 egzemplarzach, które  

w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Burmistrz, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. Natomiast 

protokól został sporządzony w 3 egzemplarzach. Zarzucił, że protokół pokontrolny nie został 
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przekazany p. Józefowi Perlińskiemu, w obecności którego była przeprowadzona kontrola 

modernizacji garaży OSP w Golinie.  
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odpowiedziała, że podczas posiedzeń 

komisji rady zgłaszany był zły stan dachu garaży, co m.in. podczas tej kontroli komisja 

chciała sprawdzić. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że w zaleceniach pokontrolnych komisja rewizyjna nie wykazała 

potrzeby remontu dachu garaży.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że nie ma pretensji, że komisja rewizyjna 

skontrolowała poza planem kontroli inwestycję wykonaną w garażach OSP w Golinie. 

Powiedział, że garaże OSP w Golinie stanowią własność gminy Golina. Następnie oznajmił, 

że nikt nie jest doskonały i każdy popełnia błędy. Komisja rewizyjna na przyszłość powinna 

wyciągnąć wnioski i zastosować się do zgłoszonych uwag radnego J. Mirka. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że każda kontrola jest zasadna, ma tylko zastrzeżenia do formy 

przeprowadzonej kontroli w IV kwartale br. Powiedział, że przewodnicząca komisji 

rewizyjnej powinna zgłosić wniosek do rady o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli 

poza planem. W zaistniałej sytuacji uważa, że został złamany Statut Gminy i komisja 

rewizyjna dokonała samowoli.  
 

Radca prawny A. Płoszewska powiedziała, że wskazane terminy w Statucie są instrukcyjne, 

których przekroczenie nie ma wpływu na ocenę jakości przeprowadzonej kontroli. Natomiast 

p. J. Perliński był tylko obecny podczas przeprowadzonej kontroli, nie jest natomiast osobą 

odpowiedzialną za wykonanie inwestycji, więc nie ma podstawy do przekazania jemu 

protokołu pokontrolnego.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że głównie zainteresowany jest na jakiej podstawie został 

poszerzony plan kontroli komisji rewizyjnej w IV kwartale br. Oznajmił, że zgodnie ze 

Statutem Gminy, komisja rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek 

organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, a jednostka OSP w Golinie nie jest żadną 

z wymienionych jednostek.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że zamierzeniem przeprowadzonej kontroli było 

sprawdzenie wydatkowania gminnych środków przeznaczonych na wykonanie inwestycji  

w garażach OSP w Golinie.  
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że należy zabezpieczyć jak najszybciej pokrycie dachu 

na garażach OSP w Golinie, inaczej zniszczeniu ulegną wyremontowane pomieszczenia.  
 

Radny J. Mirek powtórzył, że przez komisję rewizyjną został złamany Statut Gminy. 

Następnie powiedział, że do protokołu został dołączony załącznik z wydatkami majątkowymi 

w ramach funduszu sołeckiego, gdzie jeszcze wykazane jest utwardzenie drogi powiatowej  

w Głodowie, a zadanie to zostało zmienione na inne w ciągu roku.  
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odpowiedziała, że załącznik stanowi 

wyciąg kompleksowych wydatków inwestycyjnych zarówno z funduszu sołeckiego jak  

i z jego pominięciem zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2015. 
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że podpisanie protokołu pokontrolnego przez członków 

komisji rewizyjnej jest wyrokiem. Powiedział, że komisja rewizyjna podpisała, że kontrola 

została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na IV kwartał, a tymczasem została także 

przeprowadzona kontrola poza przyjętym planem kontroli. Jeżeli komisja rewizyjna 
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zamierzała skontrolować inwestycję w garażach OSP w Golinie, to powinna zgłosić to 

przewodniczącej rady, a następnie przewodnicząca rady na najbliższej sesji powinna poddać 

pod głosowanie poszerzenie planu kontroli komisji rewizyjnej. Następnie zapytał się, czy 

komisja rewizyjna sprawdziła jak długi został utwardzony odcinek drogi gminnej  

w miejscowości Adamów Kolonia oraz na jakiej podstawie komisja stwierdza, że  

w skontrolowanych inwestycjach nie występują nieprawidłowości. Następnie oznajmił, że 

przedstawiony protokół nie może zostać przyjęty przez radę. Zawnioskował więc o oddalenie 

protokołu celem poprawienia zapisów. Następnie powiedział, że wątpliwości budzi 

przeprowadzenie kontroli inwestycji w 9 sołectwach w ciągu jednego dnia.  
 

Radny J. Mirek stwierdził, że w protokole powinna zostać wskazana data rozpoczęcia kontroli 

i data jej zakończenia. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska stwierdziła, że plan kontroli w IV kwartale 

został poszerzony w oparciu o zapis w uchwale przyjmującej plan kontroli komisji rewizyjnej 

na 2015 rok mówiący o tym, że plan pracy komisji jest planem otwartym i w miarę potrzeb 

omawiane będą inne aktualne kwestie.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że pomimo tego zapisu na poszerzenie tematu kontroli zgodę 

musi wyrazić rada.  
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska nawiązując do wykonania utwardzenia 

drogi w Adamowie Kolonii odpowiedziała, że komisja rewizyjna nie mierzyła utwardzonego 

odcinka drogi. Inwestycja została sprawdzona przez komisję rewizyjną w terenie, natomiast 

zakres robót został sprawdzony na podstawie protokołu odbioru, który został podpisany także 

przez sołtysa Adamowa p. T. Duryńskiego.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że w protokole pokontrolnym powinien być zapis, że 

inwestycja została sprawdzona w oparciu o protokół odbioru wykonanej inwestycji.   
 

Radny J. Mirek powtórzył, że komisja rewizyjna przekroczyła swoje kompetencje i złamała 

Statut Gminy.  
 

Radca prawny A. Płoszewska stwierdziła, że lepiej brzmiałoby, że komisja rewizyjna 

przeprowadziła kontrolę poza ustalonym planem kontroli. Natomiast odnośnie sugestii 

radnego W. Wojdyńskiego o nie przyjmowaniu protokołu pokontrolnego powiedziała, że nie 

ma podstaw do przyjmowania protokołu z kontroli komisji rewizyjnej. Protokół ma wyłącznie 

charakter informacyjny i rada nie posiada statutowych kompetencji do odrzucenia protokołu  

z kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że radni nie posiadają uprawnień do wyznaczania komisji 

rewizyjnej w jakiej formie i jakie zapisy powinny być zawarte w protokole. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że wskazał tylko błąd w protokole komisji rewizyjnej. 

Uważa, że komisja rewizyjna powinna protokół z kontroli za IV kwartał poprawić.  
 

Radny J. Mirek stwierdził, że protokół z kontroli komisji rewizyjnej powinien być 

sporządzony na podstawie zasad określonych w Statucie Gminy. 
 

Punkt 13 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- w sprawie wznowienia prac równiarki na drogach Os. Wschód powiedział, że uzależnione są 

od warunków atmosferycznych, 
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- odnośnie sytuacji w Klubie Sportowym „Mirek Adamów” powiedział, że odbyło się 

zebranie odnośnie dalszego funkcjonowania Klubu. W stosunku do działalności i zachowania 

prezesa Klubu p. Przemysława Podlasińskiego wnoszone są skargi i zażalenia. Oznajmił, że  

w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowę z p. P. Podlasińskim odnośnie skarg pisanych 

przez mieszkańców Adamowa. Powiedział, że klub sportowy rozwiązać może tylko walne 

zebranie klubu. Powiedział, że prezes Klubu nie chce przedstawić ile członków należy do 

Klubu. Poinformował, że „Mirek Adamów” ma wstrzymane transfery przez Wielkopolski 

Związek Piłki Nożnej, ponieważ nie zapłacił wpisowego.  
 

Punkt 14 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Adamowa T. Duryński powiedział, że jeżeli na terenie sołectwa komisja rewizyjna 

przeprowadza kontrolę z wykonania danej inwestycji to sołtys powinien być obecny przy 

kontroli. Następnie oznajmił, że nie składał podpisu na żadnym protokole tak jak sugerowała 

wcześniej radna I. Kościelska. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że każdorazowo podczas odbiorów 

wykonywanych inwestycji na terenie sołectw w skład komisji odbierającej wchodzą sołtysi  

z danego terenu.  
 

Sołtys Chrustów J. Karnafel powiedział, że należałoby ponowić wśród mieszkańców gminy 

uaktualnione ulotki informacyjne odnośnie segregowania odpadów komunalnych. 
 

Sołtys Barbarki S. Paszek powiedział, że pani inspektor ds. gospodarki odpadami Urzędu 

Miejskiego w Golinie poinformowała, że segregowany popiół muszą odstawiać mieszkańcy, 

którzy segregują odpady. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje  

o nie segregowaniu śmieci nie mają takiego obowiązku.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że cena odstawianego do RIPOK w Koninie 

czystego popiołu jest niższa niż odpadów zmieszanych, więc dobrze byłoby, aby także 

mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów oddawali z gospodarstw domowych popiół 

segregowany. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska pokazała sołtysowi Adamowa  

T. Duryńskiemu protokół odbioru wykonania remontu drogi w Adamowie Kolonii i zapytała 

się , czy na tym protokole widnieje jego podpis. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński potwierdził, że podpisywał protokół odbioru wymienionej 

inwestycji w sołectwie. 
 

Radny K. Substelny powiedział, że na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych jednostek 

OSP można byłoby przekazywać informacje odnośnie segregowania odpadów.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że jednostki OSP mają możliwość zakupić 

hełmy po cenie 177 zł za sztukę. 
 

Punkt 15 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:30 obrady XV sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka      Urszula Furmaniak 


