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P R O T O K Ó Ł  NR  XLI/2017 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

28 września 2017 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 wzięli Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński i Sekretarz Goliny 

Henryk Bąk. 

Punkt 1 

XLI sesję Rady Miejskiej w Golinie, zwołaną w trybie nadzwyczajnym na wniosek 

Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego, otworzyła o godz. 17:40 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Janusz Szrama), 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 XLI sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Biblioteki Publicznej w Golinie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

6.  Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2017 rok. 
 

Ze względu na brak pytań 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 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLI/200/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił zmiany w projekcie uchwały w sprawie statutu 

Biblioteki Publicznej w Golinie w odniesieniu do projektu uchwały omawianego podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się jaka działalność w zakresie kultury fizycznej będzie 

prowadzona w bibliotece. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że na hali widowiskowo - sportowej będą 

prowadzone m. in. zajęcia fitness, zumba, nauka tańca, a zarządzającym obiektem hali będzie 

biblioteka. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy działalność biblioteki nie będzie powielać się  

z działalnością domu kultury. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że planowane jest połączenie domu kultury  

i biblioteki w jedną jednostkę, czyli w Centrum Kultury i Biblioteki. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie statutu Biblioteki 

Publicznej w Golinie. 
 

Ze względu na brak dalszych pytań 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 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

Uchwała Nr XLI/201/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie statutu Biblioteki Publicznej 

w Golinie została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 5 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej z uzasadnieniem. 
 

Ze względu na brak pytań 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 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

Uchwała Nr XLI/202/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sprzedaży nieruchomości  

w drodze bezprzetargowej została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 6 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak zamknęła  

o godz. 18:05 obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 

 

 

 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Urszula Furmaniak 


