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P R O T O K Ó Ł  NR  LVIII/2018 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

30 sierpnia 2018 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, Kierownik CUW 

w Golinie Anna Górzna. Lista obecności zaproszonych na sesję gości stanowi załącznik nr 2 

do protokołu. 

Punkt 1 

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

Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego, otworzył o godz. 10:05 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, 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 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przedstawił porządek obrad: 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego 

z dnia 13 czerwca 2018 r. nr KN – I.4102.35.2018.3.  

4. Zakończenie LVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wystąpił do Przewodniczącego Rady  

z wnioskiem o zwołanie sesji w związku z wezwaniem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z dn. 22.08.2018 r. (wpływ do kancelarii ogólnej Urzędu 

Miejskiego w Golinie 24.08.2018 r.) do przesłania w terminie 7 dni uchwały w sprawie 

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zarządzenie 

zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. nr KN – I.4102.35.2018.3. 

Następnie poinformował, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Sekretarza 

Goliny, od 01 września do 31 grudnia 2018 r. funkcję tę pełnić będzie p. Anna Górzna. 
 

Anna Górzna podziękowała burmistrzowi za zaufanie. Powiedziała, że ma nadzieję, że 

sprosta oczekiwaniom. Przypomniała, że posiada 20-letnie doświadczenie w pracy  

w samorządzie.  

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zarządzenie zastępcze Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. nr KN – I.4102.35.2018.3. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że będąc burmistrzem musi uwzględnić decyzję 

licznej grupy mieszkańców oraz radnego z rejonu tej ulicy, którzy jednoznacznie powiedzieli, 

że nie chcą, aby ludzie z zewnątrz zmieniali nazwę ulicy przy której mieszkają. W związku  

z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, nazwa ulicy 35-lecia PRL na wniosek 

mieszkańców została zmieniona na 35-lecia. Wojewoda uznał jednak, że nadal  kojarzy się  

z komunizmem i ma nosić imię sportsmenki Haliny Konopackiej.      
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Mirek przypomniał, że zmiany nazw ulic poprzedzone 

były konsultacjami z mieszkańcami, którzy zadecydowali o nazwie 35-lecia na pamiątkę 

rozpoczęcia budowy osiedla, które powstało właśnie 35 lat temu. Nazwa ulicy 35-lecia nie 

kojarzy się mieszkańcom z systemem totalitarnym. Należy więc uszanować wolę 

mieszkańców. 
 

Radny M. Majewski zapytał się o koszty związane z wniesieniem skargi do WSA. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że opłata za wniesieni skargi wynosi 300 zł. 
 

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

Rady W. Wojdyński 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. 
 

Uchwała Nr LVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zarządzenie zastępcze Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. nr KN – I.4102.35.2018.3  została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Punkt 4 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął  

o godz. 10:20 obrady LVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 

 

 

Protokołowała           Przewodniczył 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Wojciech Wojdyński 


