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P R O T O K Ó Ł  NR  XVI/2016 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

21 stycznia 2016 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 13 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 Dominik Kurowski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XVI 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 13 (nieobecne radna A. Kapturska i radna Z. Kasprzak), 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 XVI sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2016 – 2019: 

1) odczytanie projektu uchwały, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

4) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

5) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,  

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2016: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

7) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

8) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami.  

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad XVI sesji  

o dwa punkty tj. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Goliny oraz podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  

w Uchwale Nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

burmistrza.  
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

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

sesji z wprowadzonymi zmianami: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2016 – 2019: 

1) odczytanie projektu uchwały, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

4) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

5) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,  

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2016: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

7) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

8) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 

XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2015 r. 

10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zakończenie XVI 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 13. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
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W związku z powyższym porządek obrad XVI sesji po wprowadzonych zmianach został 

przyjęty. 

Punkt 3 

Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołu z XV sesji bez odczytywania na 

dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 

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

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

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

Oddziału Powiatowego ZOSP RP były omawiane kwestie dofinansowania gminnych 

jednostek OSP. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie ma jeszcze żadnych wytycznych oraz 

nie są znane zasady ewentualnych dofinansowań OSP. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się o szczegóły odbytego spotkania z Prezesem Zarządu 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że Prezes PWiK przedstawił projekt umowy 

współpracy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu gminy. 

Spotkanie miało charakter informacyjny i nie zostały podjęte żadne decyzje. Oznajmił, że 

radni będą na bieżąco informowani w sprawach gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy. 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił zebranym nowego komendanta Komisariatu 

Policji w Golinie komisarza Jacka Kudlińskiego.  
 

Komendant Komisariatu Policji w Golinie J. Kudliński przedstawił swój staż zawodowy  

w policji, poinformował o swoim wykształceniu oraz omówił organizację działalności 

komisariatu w Golinie.   
 

Radny W. Wojdyński zapytał się jaka funkcja została powierzona byłemu kierownikowi 

posterunku policji w Golinie W. Sypniewskiemu i w jakich godzinach jest czynny komisariat. 

Zapytał się, czy w strukturze komisariatu funkcjonuje patrol Ruchu Drogowego. 
 

Komendant J. Kudliński odpowiedział, że aspirant W. Sypniewski jest kierownikiem 

komisariatu i zajmuje się sprawami prewencyjnymi. Komisariat funkcjonuje w składzie 17 

osobowym, w tym jest 2 pracowników cywilnych (sekretarka i sprzątaczka). W strukturze 

komisariatu nie ma funkcjonariuszy Ruchu Drogowego. Wydział Ruchu Drogowego jest 

tylko w Komendzie Policji w Koninie i obsługuje teren powiatu konińskiego i miasto Konin. 
 

Radny W. Wojdyński poinformował, że z otrzymanej odpowiedzi ze Starostwa Powiatowego 

z Wydziału Ochrony Środowiska odnośnie zagospodarowania segregowanego popiołu 

wynika, że popiół może być wykorzystywany na potrzeby własne osób fizycznych.  
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Komendant J. Kudliński uzupełnił, że komisariat czynny jest w godz. od 7:00 do 15:00, 

interesanci przyjmowani są w poniedziałki od 15:00 do 17:00, natomiast patrole pełnią służbę 

24 godz. na terenie gminy Golina i Kazimierz Bisk. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy został opracowany projekt na budowę siłowni 

zewnętrznej w Golinie i jaki był koszt projektu oraz czy został złożony wniosek  

o dofinansowanie z programu Leader. Następnie zapytał się, czy zostały podjęte działania 

odnośnie wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Golina – Sługocinek. Kolejnie 

zapytał się jakie są plany w stosunku do dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej w Golinie. 

Następnie zapytał się, czy zostały założone odgromienia na wiatach przystankowych oraz czy 

została odłączona energia w budynku po salonie gier w Golinie. Zapytał się, czy zostały 

podjęte działania odnośnie znaków drogowych i progów spowalniających, o które 

występowała Komisja ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 

Punkt 6 

1) I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019. 
 

2) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę Nr SO-0957/58/5/Ko/2015 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 15 grudnia 2015 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2016-2019, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

3) Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił dochody i wydatki zaplanowane  

w projekcie budżetu gminy na rok 2016. Przypomniał, że projekt budżetu na rok 2016 był 

szczegółowo omawiany podczas wspólnych posiedzeń Rady Miejskiej w Golinie. Następnie 

zreferował autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Powiedział, że zostały w nich 

uwzględnione wszystkie zastrzeżenia zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wykaz autopoprawek do WPF stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński w imieniu przewodniczących Rad Osiedlowych w Golinie: J. Pazery,  

P. Mielczarka i K. Walczyńskiego oraz radnych: Z. Kasprzak, A. Kapturskiej,  

W. Grodzkiego, M. Kwaśniewskiego, J. Mirka i swoim, złożył wniosek o wprowadzenie 

zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 polegającej na 

zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 60 tys. zł, a zwiększeniu o 60 tys. zł wydatków 

majątkowych. Przypomniał, że wymienione osoby złożyły 22 czerwca 2015 r. wniosek  

o utworzenie funduszu dla rad osiedlowych. Przez wszystkie lata funkcjonowania funduszu 

sołeckiego w gminie, rady osiedlowe wnosiły o przeznaczenie środków finansowych na 

potrzeby mieszkańców poszczególnych osiedli w Golinie. Wnioskowana kwota 60 tys. zł 

zostałaby podzielona na 3 osiedla tj. po 20 tys. zł na każde osiedle. Oznajmił, że środki 

przyznawane w ramach funduszu sołeckiego w niektórych sołectwach znacznie przewyższają 

wnioskowaną kwotę 20 tys. zł. Powiedział, że przyznane środki finansowe rady osiedlowe 

wspólnie z mieszkańcami przeznaczą wyłącznie na inwestycje w ramach wydatków 

majątkowych. Następnie poprosił o dokonanie stosownych zmian w załącznikach do WPF na 

lata 2016 – 2019. Przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady została 

szczegółowo przedstawiona zasadność przyznania środków jednostkom pomocniczym  

w Golinie, jakimi są osiedla.  
 

4) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

zgłoszonych autopoprawek burmistrza łącznie.  
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad 

autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny w całości. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2016-2019 zostały przyjęte. 
 

5) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym 

przez radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Radny W. Wojdyński powtórzył złożony wcześniej wniosek o obniżenie wydatków bieżących 

o kwotę 60 tys. zł, tj. do kwoty 29 750 944,91 zł, a podwyższenie wydatków majątkowych  

o 60 tys. zł do kwoty 4 023 654,09 zł. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 4 radnych, przeciw 9 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został odrzucony. 
 

Radny M. Kwaśniewski wniósł o odnotowanie, że głosował „za” wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

Radny J. Mirek wniósł o odnotowanie, że głosował „za” wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

Radny W. Grodzki wniósł o odnotowanie, że głosował „za” wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że zdziwiony jest podejściem radnych do jednostek 

pomocniczych jakimi są osiedla. Wniosek o wprowadzenie do projektu budżetu środków dla 

rad osiedlowych złożył swego czasu radny K. Szymański, który dzisiaj zagłosował przeciw. 

Oznajmił, że sądził, iż radni poprą jego wniosek i pozwolą mieszkańcom osiedli decydować  

o przeznaczeniu środków, ponieważ potrzeby na osiedlach są ogromne. Funkcjonowanie 

funduszu sołeckiego przyczyniło się do poprawy warunków w sołectwach, natomiast osiedla 

pozbawione są takiej możliwości rozwoju. To głosowanie pokazuje, że radni dzielą 

mieszkańców na lepszych i gorszych, a Konstytucja RP wskazuje na równe traktowanie 

obywateli. Szczególnie zaskoczony jest taką decyzją części radnych, ponieważ 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych S. Szczepaniak 

także wspominał o przekazaniu środków finansowych dla osiedli. Stwierdził, że proponowana 

kwota 60 tys. zł dla osiedli jest to „kropla” w porównaniu do kwoty 290 tys. zł funduszu 

sołeckiego. Oznajmił, że część radnych podzieliła radę i nie jest możliwe wzajemne 

porozumienie. Zapytał się, czy mieszkańcy miasta są gorsi od mieszkańców wsi. Oznajmił, że 

mieszkańcy miasta wybrali swoich radnych do reprezentowania ich spraw, a tymczasem 

niektórzy radni z miasta głosują przeciw potrzebom miasta.  
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6) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 

– 2019 wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

Uchwała Nr XVI/79/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 – 2019 została podjęta i stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XVI sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwała od godz. 13:10 do 13:25.  
 

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

w Golinie. 

Punkt 7 

1) I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

budżetu na rok 2016 (wersję z autopoprawkami). 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej zapisane jest, 

że należy ograniczać wydatki bieżące, a zwiększać wydatki majątkowe. Nie rozumie więc, 

dlaczego radni we wcześniejszym głosowaniu podjęli odmienną decyzję i nie zgodzili się, aby 

nastąpił wzrost wydatków majątkowych.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wydatki bieżące w projekcie uchwały 

budżetowej zostały maksymalnie obniżone w stosunku do wniesionych zapotrzebowań. 

Zapytał się o źródło finansowania wydatków dla rad osiedlowych.  
 

Radny J. Mirek oznajmił, że podczas głosowania WPF nie można było wskazać środków 

finansowania rad osiedlowych. Większość radnych nie dała możliwości radnemu  

W. Wojdyńskiemu wskazania, z którego działu budżetu proponuje obniżyć wydatki bieżące.  
 

Radny W. Wojdyński poprosił o ponowne odczytanie §2 projektu uchwały w sprawie budżetu 

na rok 2016, mówiącego o wysokości wydatków budżetu gminy. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski ponownie odczytał zapis §2 omawianego 

projektu uchwały. 
 

2) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych  

S. Szczepaniak odczytał zbiorczą opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

3) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę nr SO-0952/58/5/Ko/2015 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2015 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2016, 

która stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a następnie uchwałę nr SO-0951/D/19/5/Ko/2015 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2015 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego  

w projekcie budżetu Gminy Golina na 2016 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

4) Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że autopoprawki do projektu uchwały 

budżetowej były szczegółowo omawiane podczas wspólnych posiedzeń komisji rady. 
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Następnie przedstawił w jakim zakresie kształtują się proponowane autopoprawki do projektu 

uchwały, które stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy zaplanowanie w budżecie wydatków w wysokości 60 tys. 

zł dla osiedli zburzyłoby budżet gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wyodrębnienie środków dla osiedli nie 

zburzyłoby budżetu, jednak należałoby w pierwszej kolejności wskazać źródło finansowania. 
 

Radny W. Grodzki zapytał się, czy również stanu budżetu nie burzy fundusz sołecki, 

ponieważ chciałby mieć potwierdzenie, że dobrze postąpił popierając wyodrębnienie  

w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki. 
 

5) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad projektem budżetu.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że w zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych dotyczącej projektu budżetu powinny zostać wyszczególnione także wydatki 

majątkowe stanowiące fundusz sołecki, a nie tylko wydatki przeznaczone na budowę hali 

widowiskowo – sportowej. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych  

S. Szczepaniak stwierdził, że o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego decydują 

mieszkańcy na zebraniach wiejskich. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że w opinii powinny zostać wypisane także wydatki majątkowe  

w wysokości 133 654 zł realizowane ze środków funduszu sołeckiego. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że opinię o projekcie budżetu opiera się  

o treść uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2016. 
 

Radca prawny D. Kurowski oznajmił, że uwagę radnego J. Mirka można traktować jako 

postulat do zastosowania na przyszłość. Na obecnym etapie nie można już wprowadzać zmian 

w treści opinii. 
 

Radny J. Mirek zawnioskował, aby w kolejnych opiniach do projektów budżetu 

wyszczególniać wydatki stanowiące fundusz sołecki. 
 

Radny K. Szymański powiedział, że każda jednostka organizacyjna gminy ma także 

zaplanowane wydatki majątkowe, które nie są wyszczególniane.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że z załącznika do budżetu wynika jaką kwotę stanowią wydatki 

majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że uchwalony budżet w trakcie roku jest 

parokrotnie zmieniany. Oznajmił, że gmina będzie starała się o pozyskanie środków  

z zewnątrz, jednak w poszczególnych programach inwestycyjnych trzeba będzie zapewnić 

środki własne z budżetu.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski powiedział, że w przedstawionym projekcie 

budżetu na rok 2016 nie należy wprowadzać żadnych zmian. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że opinia o projekcie budżetu jest bardzo 

szczegółowa.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że Golina jest „stolicą gminy”, więc powinna 

być jej wizytówką i to w mieście toczy się życie kulturalne. W związku z tym wydatki na 
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inwestycje w mieście powinny być optymalne. Powiedział, że z programu Leader planowane 

jest pozyskanie pieniędzy na budowę w Golinie placów zabaw i siłowni zewnętrznej. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy nie można byłoby w oświetleniu drogowym i ulicznym 

powymieniać żarówek na energooszczędne i w ten sposób byłyby oszczędności w zakupie 

energii. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że sprawa oszczędności energii poruszana 

była na ostatnim spotkaniu gmin w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.  

W gminie Golina Spółka planuje wymienić oprawy oświetleniowe oraz przeprowadzić 

modernizację lamp m.in. w pierwszej kolejności 13 lamp przy ul. Poniatowskiego, a następnie 

sukcesywnie na terenie całej gminy. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że w niektórych lampach ulicznych są założone już nowe oprawy 

oświetleniowe np. przy ul. Kolejowej, jednak należałoby jeszcze powymieniać żarówki na 

energooszczędne.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że gmina nie może wymieniać żarówek we własnym 

zakresie, ponieważ nie jest właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego.  
 

Radny K. Szymański powiedział, że w ramach oszczędności energii na terenie gminy 

wyłączane było już oświetlenie drogowe, jednak żadne finansowe oszczędności w budżecie 

gminy nie nastąpiły, a tylko mieszkańcy gminy zmuszeni byli do poruszania się  

w ciemnościach. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy otrzymane dzisiaj załączniki nr 4 i 10 do projektu 

uchwały budżetowej zawierają już autopoprawki. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński potwierdził, że w wymienionych załącznikach zostały ujęte 

przedstawione wcześniej autopoprawki. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że planowana budowa siłowni zewnętrznej na terenie miasta 

będzie tylko dla określonej grupy mieszkańców, natomiast mieszkańcom Goliny zależy 

przede wszystkim na wybudowaniu dróg z nawierzchnią asfaltową.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że przy ubieganiu się o środki finansowe  

z zewnątrz, z budżetu gminy będzie trzeba zapewnić także środki własne.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że należy w budżecie skumulować wszystkie możliwe 

środki, aby była możliwość wybudowanie dróg w mieście. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że z programu Leader nie będzie możliwe 

pozyskanie środków na budowę dróg. 
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że nie należy rozdrabniać środków na drobne inwestycje, 

tylko trzeba je skumulować i doprowadzić do sukcesywnego budowania dróg na terenie 

miasta. Powiedział, że wnioskowane przez niego wprowadzenie do budżetu 60 tys. zł dla rad 

osiedlowych w formie rezerwy celowej byłoby gwarancją na zapewnienie wkładu własnego 

przy ubieganiu się o środki z zewnątrz.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w trakcie roku w miarę potrzeb 

dokonywane są zmiany w budżecie gminy. 
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Radny W. Wojdyński powiedział, że środki na rezerwę celową wprowadzane mogą być tylko 

raz przy podejmowaniu uchwały budżetowej, nie można rezerwy celowej wprowadzić  

w zmianach do budżetu.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że w budżecie zaproponowane zostały środki  

w wysokości 66 600 zł na rezerwę celową. 
 

Radny J. Mirek wniósł o zapisanie w protokole cyt. „chwała panu burmistrzowi, dobrze pan 

liczy, zapisane jest w budżecie 66 600 zł na rezerwę celową”. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zamknęła dyskusję nad projektem budżetu. 
 

7) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

zgłoszonych autopoprawek burmistrza łącznie.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad 

autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny w całości. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do projektu uchwały w sprawie budżetu 

na 2016 rok zostały przyjęte. 
 

8) Ze względu na brak wniosków zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej przez 

radnych Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przeszła do kolejnego punktu obrad.  
 

9) Radny W. Wojdyński oznajmił, że Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski 

odczytał wersję projektu uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok z wprowadzonymi już 

autopoprawkami. Nie został natomiast przedstawiony projekt uchwały budżetowej 

przedłożony przez Burmistrza Goliny w dniu 13 listopada 2015 r. do którego to Regionalna 

Izba Obrachunkowa wyraziła opinię. Następnie radny zawnioskował o odczytanie projektu 

uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok, który został złożony do Biura Rady w dniu  

16 listopada 2015 r. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego  

W. Wojdyńskiego.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

W związku z powyższym I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt 

uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok, który został przekazany Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej i radnym w dniu 16 listopada 2015 r. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały 

budżetowej z przyjętymi wcześniej poprawkami. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2016 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 8 

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

skargi na działalność Burmistrza Goliny wraz z uzasadnieniem.  
 

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

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych 
 

Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Goliny została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Punkt 9 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej  

w Golinie z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

Ze względu na brak uwag i zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 

zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sprostowania oczywistej 

omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 

2015 r. została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Leader powiedział, że zgodnie   

z procedurą strategia została złożona do Urzędu Marszałkowskiego i nie jest jeszcze wiadomo 

kiedy zostanie rozpatrzona, 

- w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej poinformował, że dyrekcja Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich wspólnie z radnymi Sejmiku Wielkopolskiego Małgorzatą 

Waszak i Kazimierzem Pałaszem zapewnili, że w 2016 r. zostanie w ramach środków 

bieżących wybudowany w Radolinie odcinek od posesji p. Szubińskiego do remizy OSP  

w Radolinie. Natomiast w kolejnym roku ma zostać wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż 

ul. Słowackiego do Myśliborza, a następnie w kierunku Radoliny. Jednak jak do tej pory nie 

ma wiążących decyzji, tzn. żadnego dokumentu potwierdzającego realizację tych inwestycji, 

- w sprawie działalności Straży Miejskiej powiedział, że wszystkie sprawy związane  

z mandatami za przekroczenie prędkości muszą zostać do końca stycznia przekazane policji. 
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Dwie panie, które pracują przy opracowaniu dokumentacji mandatowej zostaną 

przekierowane na inne stanowiska w Urzędzie. 
 

Radny K. Szymański zapytał się o zakres prac i odpowiedzialności strażników miejskich oraz 

dalsze ich  funkcjonowanie. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że z mocy ustawy Straż Miejska do wykonywania 

posiada 92 zadania, więc pracy strażnikom nie braknie.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odczytał z Komendy Policji pismo w sprawie przekazania 

do dalszego postępowania dokumentów dotyczących mandatów za przekroczenie prędkości.     
 

Radny K. Szymański zasugerował, aby strażnicy sprawdzali, czym społeczeństwo ogrzewa 

swoje mieszkania.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powrócił do udzielania odpowiedzi na zapytania radnego. 

Odnośnie odgromienia wiat przystankowych powiedział, że nie zostały podjęte żadne 

działania.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk poinformował, że 10 grudnia została odłączona energia z budynku 

po salonie gier przy ul. Poniatowskiego. Odnośnie zamontowania progu spowalniającego na 

ul. Kopernika odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych nie zaleca założenia na drodze 

progu, ponieważ ul. Kopernia jest krótka. Natomiast próg spowalniający na ul. Cmentarnej 

nie zostanie zdemontowany. 
 

Radny K. Szymański zapytał się jaki jest koszt planowanego przedsięwzięcia z programu 

Leader. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że wykonanie zewnętrznej siłowni, placu 

zabaw jest to koszt 50 tys. zł. 

Punkt 11 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny J. Mirek na podstawie §41 Statutu Gminy Golina złożył pisemny wniosek dotyczący 

deklaracji w sprawie zobowiązania się radnych do zapewnienia środków finansowych  

w budżecie Gminy Golina w 2016 r. przeznaczonych dla Rad Osiedlowych w Golinie, 

stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 
   
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała treść złożonej deklaracji. 
 

Radny J. Mirek wyjaśnił, że proponowana deklaracja nie zburzy budżetu gminy. Powiedział, 

że deklaracja stanowi zobowiązanie radnych do wyrażenia zgody na przekazanie środków 

finansowych osiedlom, jeśli tylko stan budżetu gminy w 2016 r. na to pozwoli. Oznajmił, że 

pozbawienie osiedli środków finansowych narusza zasadę równości traktowania obywateli.   
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że złożony wniosek zostanie omówiony 

podczas najbliższego posiedzenia komisji rady. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że uważa za słuszne przekazanie środków 

finansowych radom osiedlowym. Należy jednak dokładnie przeanalizować jakie są potrzeby 

mieszkańców osiedli i możliwości sfinansowania tych przedsięwzięć.  
 

Radny W. Grodzki zapytał się przez ile lat można jeszcze prosić o pieniądze na potrzeby rad 

osiedlowych. Powiedział, że na posiedzeniach komisji wszyscy radni zgadzają się, że należy 

pieniądze przekazać osiedlom, a na sesji podczas głosowania są przeciw. Zawnioskował, aby 
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burmistrz w projekcie budżetu na przyszły rok zapewnił środki finansowe dla rad 

osiedlowych.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zaproponowana kwota 20 tys. zł na osiedle 

w danym roku nie zapewni zrealizowania potrzeb mieszkańców. Przypomniał, że koszt 

wykonania chodnika po jednej stronie ul. Kościelnej wynosił 35 tys. zł. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że chodnik byłby już wykonany, jeżeli część radnych nie 

zadecydowałaby o przełożeniu tych pieniędzy na opracowanie projektu ścieżki rowerowej  

w Kraśnicy, która na pewno nie zostanie w najbliższym czasie zrealizowana, ponieważ 

GDDKiA takiej inwestycji nie ma w swoich planach.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że część radnych próbowała dzisiaj do budżetu wprowadzić 

środki na rezerwę celową zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że nie zostało wskazane źródło finansowania.   
 

Radny J. Mirek powiedział, że przekazanie środków finansowych radom osiedlowym 

przyczyniłoby się do zintegrowania mieszkańców. Obecnie mieszkańcy miasta nie mają na 

nic wpływu, a wiele przedsięwzięć można byłoby wykonać w czynie społecznym. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że jeżeli w trakcie roku pojawi się możliwość na 

wybudowanie drogi w mieście, to będziemy potrzebowali środków na zapewnienie wkładu 

własnego, więc nie możemy rozdrabniać środków na małe inwestycje. 
 

Radny W. Wojdyński zapewnił, że pieniądze, które otrzymałyby rady osiedlowe nie zostałyby 

„przejedzone”, tylko przeznaczone na wydatki inwestycyjne. 
 

Radny M. Kwaśniewski poinformował, że mieszkańcy bloku przy ul. Poprzecznej 1a zakupili 

pojemnik na popiół i będą odstawiać popiół jako odpad segregowany.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, czy jest możliwe zamontowanie znaku  

z ograniczeniem prędkości lub postawienie atrapy fotoradaru przy drodze powiatowej  

w Adamowie przed ostrym zakrętem od strony Kazimierza Biskupiego, albo zamontowanie 

barierki ochronnej ze względu na poprawę bezpieczeństwa. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zostanie wystosowane pismo w tej sprawie 

do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Następnie poinformował, że planowane jest 

wspólne posiedzenie komisji rady z radnymi powiatu konińskiego w sprawie inwestycji na 

drogach powiatowych na terenie gminy.  
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, czy zostanie dokończony 

przez powiat remont ul. Poniatowskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że modernizacja niedokończonego odcinka 

ul. Poniatowskiego ma zostać sfinansowana ze środków bieżących z budżetu powiatu 

konińskiego. Jest to jednak nieoficjalna informacja, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze 

pisemnego potwierdzenia. 
 

Przewodniczący Rady Os. Starówka K. Walczyński zapytał się, czy pomnik na Pl.  

K. Wielkiego zostanie zlikwidowany.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że sprawa rozebrania pomnika poświęconego 

żołnierzom radzieckim zgodnie  z procedurami zmierza w dobrym kierunku.  
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Radny J. Mirek zapytał się, czy można byłoby postawić jedną lampę drogową przy 

skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. Targowej. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że procedury w inwestycjach związanych z oświetleniem 

drogowym są bardzo zawiłe, a realizacja długotrwała. Przykładem tego jest zrealizowanie 

postawienia 1 lampy w Kawnicach, które trwa już od 7 miesięcy. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy na lampie, która stoi na terenie targowiska gminnego 

można byłoby założyć wyłącznik czasowy, ponieważ zamiast oświetlać drogę oświetla pusty 

plac targowy.  
 

Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że lampa powinna oświetlać drogę i możliwe, że oprawa 

oświetleniowa została obrócona w kierunku targowiska. Obiecał, że zostanie to sprawdzone. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński poprosił o poinformowanie kiedy odbędzie się spotkanie  

z radnymi powiatu konińskiego. 
 

Punkt 12 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:20 obrady XVI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
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