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P R O T O K Ó Ł   NR  IV/2018 

IV sesji Rady Miejskiej w Golinie 

20 grudnia 2018 r. 

 

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 

Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

IV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:10 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych jest 14 radnych (nieobecny radny Krzysztof Szymański), w związku z czym podjęte 

uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej 

½ radnych.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b obrady sesji 

są nagrywane i transmitowane na żywo. 
 

Punkt 2 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z II i III sesji. 

4. Zapytania i wnioski radnych.   

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Golina na lata 2019 – 2026: 

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 2019 – 2026.    

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019: 

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 zmiany budżetu na rok 2018.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2018- 2022.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2019 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.  

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

15. Zapytania i wolne wnioski.  

16. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie przedstawionego porządku 

obrad sesji o dwa punkty tj. podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

uzupełnienia uchwały nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 - 2020. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zaproponował, aby wnioskowane zmiany do porządku 

obrad zostały wprowadzone odpowiednio w punktach 14 i 15 porządku obrad i zarządził 

głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, W. Wojdyński), przeciw – 0 radnych, od głosu 

wstrzymało się - 0 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek burmistrza został jednogłośnie przyjęty. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów II i III sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

W. Grodzki, P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, W. Wojdyński). 
 

W związku z powyższym protokoły II i III sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały przyjęte. 
 

Punkt 4 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny. J. Mirek zapytał się gdzie planowana jest budowa ścieżek pieszo - rowerowych  

w ramach złożonego wniosku z projektu "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego"  

z dofinansowaniem ze środków Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Następnie 

zapytał się o wynik zaskarżonego przez gminę zarządzenia zastępczego Wojewody 

Wielkopolskiego odnośnie zmiany nazwy ulicy 35 - lecia w Golinie.  
 

Radna U. Furmaniak poprosiła o przybliżenie informacji dotyczącej projektów z zakresu 

gospodarki wodno - ściekowej w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. 
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Radny M. Majewski zapytał się, czy został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję 

uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Golina.    
 

Punkt 5 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Radny K. Szymański przyszedł o godz. 12:33 na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 

Punkt 6 

 1) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 – 2026. 
 

 2) Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę Nr SO-

0957/61/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 

14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2019-2026, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

 3) Skarbnik Goliny J. Adamczewska omówiła autopoprawki burmistrza, które także 

uwzględniają postanowienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowią załącznik nr 

5 do protokołu. 
 

Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2019-2026.  
 

 4) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionych autopoprawek burmistrza.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

W. Grodzki, P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2019 - 2026 zostały przyjęte. 
 

 5) Ze względu na brak zgłoszonych wniosków przez radnych Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji. 
 

 6) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 

– 2026 wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

W. Grodzki, P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IV/8/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 – 2026 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Punkt 7 

 1) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu 

na rok 2019. 
 

 2) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych  

J. Mirek odczytał zbiorczą opinię stałych komisji Rady Miejskiej w Golinie, która stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu.  
 

 3) Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-

0952/61/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

z dn. 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Golina na rok 2019, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

 4) Skarbnik Goliny J. Adamczewska omówiła autopoprawki burmistrza, które m. in. 

uwzględniają postanowienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowią załącznik nr 

9 do protokołu. 
 

Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały budżetowej Gminy Golina 

na rok 2019. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-0951/33/D/5/Ko/2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 14 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego  

w projekcie budżetu Gminy Golina na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
  
 5) Przewodniczący Rady W. Wojdyński otworzył dyskusję nad projektem budżetu.  
 

Radny J. Mirek wskazał jakie zadania majątkowe zostały zaplanowane w budżecie na 2019 

rok. Oznajmił, że przedłożony przez burmistrza projekt budżetu i zaplanowane inwestycje 

powinny usatysfakcjonować mieszkańców gminy Golina.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał wniosek sołectwa Kraśnica do budżetu na 

2019 rok dotyczący inwestycji w Kraśnicy, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Poinformował, że do projektu budżetu zostało złożonych wiele wniosków. Jednak inwestycje 

mogą być realizowany tylko i wyłącznie na zasadzie posiadanych środków wpływających do 

budżetu gminy. Ostatnie lata pokazują, że burmistrz prężnie działa w zakresie pozyskiwania 

środków z zewnątrz i myśli, że w tym zakresie nic sie nie zmieni.  
 

Ze względu na brak radnych zgłaszających się do dyskusji przewodniczący zamknął dyskusję 

nad projektem budżetu. 
 

 6)  Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

W. Grodzki, P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do projektu uchwały w sprawie budżetu 

na 2019 rok zostały przyjęte. 
 

 7) Ze względu na brak zgłoszonych wniosków przez radnych Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji. 
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 8) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały 

budżetowej z przyjętymi wcześniej autopoprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

W. Grodzki, P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2019 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu 

gminy na 2019 rok. Obiecał, że w dalszym ciągu będzie starał się pozyskiwać z zewnątrz 

dofinansowania do realizowania inwestycji. Następnie przybliżył plany związane z budową 

kanalizacji sanitarnej oraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Golinie.   
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że ma nadzieję na dobrą współpracę 

radnych z burmistrzem, która owocować będzie poprawą warunków życia mieszkańców  

i rozwojem gminy.  
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach sesji, która 

trwała od godz. 13:50 do 14:10. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady IV sesji Ray Miejskiej  

w Golinie. 

Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2018. 
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący zarządził 

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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IV/10/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018- 2022.  
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący zarządził 

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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2018- 2022 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu. 

Punkt 10 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty. 
 

Radny W. Grodzki poprosił o powtórzenie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że pierwotnie na podstawie 

kalkulacji kosztów burmistrz zaproponował za selektywne odpady stawkę w wysokości 13 zł, 

natomiast za nieselektywne odpady stawkę w wysokości 30 zł. Podczas omawiania projektu 

uchwały i wywołanej dyskusji na komisjach rady, burmistrz wniósł autopoprawkę  

i zaproponował stawkę 12 zł za selektywne odpady i 25 zł za nieselektywne odpady. Wobec 

czego do dalszego procedowania zostały wpisane stawki w wysokości odpowiednio 12 zł  

i 25 zł. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że w latach 2014 - 2018 z budżetu 

gminy musiały zostać wydatkowane środki w wysokości 1 271 900 zł za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Stwierdził, że są to środki, które można byłoby wydatkować na 

wybudowanie dróg na terenie gminy. Wobec czego zasadne jest podwyższenie stawek opłaty, 

aby z budżetu gminy w jak najmniejszej wysokości dofinansowywać system odpadów 

komunalnych. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził 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 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw - 0 radnych, od głosu 

wstrzymała się 1 radna (I. Kościelska). 
 

Uchwała nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została podjęta  

i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 

objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.   
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący zarządził 

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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 

rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu 

,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla osób, których dochód przekracza 

kryterium dochodowe, umożliwi większej ilości mieszkańców skorzystanie z pomocy  

w postaci posiłków. 

Punkt 12 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2019 

rok. 
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący zarządził 

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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na 2019 rok została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Punkt 13 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie diet za udział  

w pracach Rady Miejskiej i jej organów. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy może być poddany pod głosowanie projekt uchwały, 

który nie został uzgodniony podczas prac komisji rady. Powiedział, że na wspólnym 

posiedzeniu komisji rady została ustalona inna treść projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że zapisy przedstawionego dzisiaj 

projektu uchwały zostały zaproponowane podczas wspólnego posiedzenia rady 6 grudnia. 

Zróżnicowanie wysokości diet ze względu na udział w komisjach została wtedy 

zakwestionowana przez niektórych radnych. Po weryfikacji prawnej, radca prawny  

T. Lisewski pozytywnie zaopiniował takie zapisy, o czym na komisjach 13 grudnia br. radni 

zostali o tym poinformowani.  
 

Radca prawny T. Lisewski wyjaśnił, że skoro projekt uchwały był przedmiotem komisji rady 

nie ma przeciwwskazań do poddania go pod głosowanie.  
 

Radny J. Mirek przypomniał, że na komisjach rady 13 grudnia przewodniczący rady 

powiedział, że na obrady sesji wejdzie projekt uchwały ze zróżnicowanymi wysokościami 

diet ze względu na członkowstwo w 3 oraz 1 lub 2 komisjach rady.  
 

Radca prawny T. Lisewski powtórzył, że przedstawiony projekt uchwały może być poddany 

pod głosowanie. 
 

Radny M. Majewski stwierdził, że co innego zostało ustalone podczas wspólnego posiedzenia 

komisji rady, a pod głosowanie zostaje poddany projekt uchwały ze zmienionymi zapisami. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że każdy z radnych ma prawo złożenia 

swojego projektu uchwały, więc z takiego prawa skorzystał.  
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy przewodniczący rady jest autorem przedstawionego 

projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński potwierdził, że jest autorem projektu uchwały  

w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy każdy projekt radnego może wejść na obrady sesji rady. 
 

Radca prawny T. Lisewski ponownie potwierdził, że przedstawiony projekt uchwały może 

być przedmiotem dzisiejszego głosowania. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący 

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 11 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, P. Grochociński,  

W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, J. Mirek, K. Szymański,  

W. Wojdyński), przeciw 3 radnych (U. Furmaniak, M. Majewski, K. Substelny), od głosu 

wstrzymała się 1 radna (I. Kościelska). 
 

Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie diet za udział  

w pracach Rady Miejskiej i jej organów została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że cieszyłby się, jeżeli do komisji oświaty, kultury i sportu, 

zdrowia i pomocy społecznej należałoby więcej członków. 
  

Punkt 14 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu 

gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
     
Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący zarządził 

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 (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wydatków budżetu gminy, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 19 do protokołu. 

Punkt 15 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

uzupełnienia uchwały nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 - 2020. 
 

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały przewodniczący zarządził 

głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

M. Majewski, J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
 

Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia uzupełnienia uchwały 

nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 - 2020 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 
 

Punkt 16 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odpowiedzi na zadane pytania radnych powiedział: 

- w sprawie budowy ścieżek pieszo - rowerowych w ramach złożonego wniosku z projektu 

"Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" z dofinansowaniem ze środków Konińskiego 

Obszaru Strategicznej Interwencji poinformował, że 6 grudnia br. zostało podpisane 

porozumienie na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Golinie na odcinku od. ul. Bohaterów 

II Wojny Światowej wzdłuż ul. Cmentarnej w kierunku ul. Okólnej oraz ul. Kilińskiego,  

ul. Chrobrego i ul. Kościelnej. 
 

Radca prawny T. Lisewski odnośnie zaskarżonego przez gminę zarządzenia zastępczego 

Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy 35 - lecia w Golinie powiedział, 

że zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchyla 

zarządzenie zastępcze Wojewody i przywraca nazwę ulicy 35 - lecia. Poinformował, że 

wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ponieważ Wojewoda może w ciągu 30 dni zaskarżyć 

wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Następnie przybliżył sprawę toczącego się postępowania sądowego w sprawie własności 

świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na 

terenie gminy Golina odpowiedział, że jutro Zakład Usług Wodnych w Koninie, który jest 

beneficjentem zadania, ogłasza drugi przetarg na jego realizację. 
 

Punkt 17 

Zapytania i wolne wnioski 
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się o miejsca, w których planowana jest 

budowa światłowodu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że szczegółowe informacje znajdują się na 

stronie internetowej Gminy Golina. 
 

Radny J. Mirek w imieniu mieszkańców ul. Kusocińskiego podziękował za zrealizowanie 

budowy chodnika.  

Punkt 18 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 15:17 obrady IV sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Beata Szymczak  

                           Wojciech Wojdyński 


