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P R O T O K Ó Ł   NR  V/2019 

V sesji Rady Miejskiej w Golinie 

24 stycznia 2019 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 

V sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:05 Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 15 radnych, 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 V sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu IV sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.    

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

lata 2019 - 2026. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności 

działki nr 275/16 w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina 

nieruchomości w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę gminną.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Kraśnica Kolonia.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Stowarzyszenia 

Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie 

na 2019 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 

rok. 

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

16. Zapytania i wolne wnioski.  

17. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie zostały wprowadzone zmiany. 
 

W związku z przybyciem na sesję komendanta Komisariatu Policji w Golinie Marka 

Wojdyńskiego oraz policjantów dzielnicowych Goliny Błażeja Borowca i Marcina Nowaka, 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński udzielił głosu komendantowi Komisariatu Policji  

w Golinie Markowi Wojdyńskiemu. 
 

Nadkom. Marek Wojdyński poinformował o podziale terenu miasta i gminy Golina na dwa 

rejony służbowe dzielnicowych nr I i II. Rejon miejski I (obejmujący miasto Golina), za który 

odpowiedzialny jest asp. szt. Błażej Borowiec oraz rejon wiejski nr II (obejmujący wszystkie 

sołectwa gminy Golina), gdzie odpowiedzialnym jest sierż. szt. Marcin Nowak.  
 

Sierż. szt. Marcin Nowak przedstawił plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 

II na okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. który obejmuje ograniczenie oraz 

dążenie do całkowitego wyeliminowania wykroczeń w ruchu drogowym w rejonie Szkoły 

Podstawowej w Przyjmie. Przedstawił także zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym 

w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. obejmującym m. in. teren 

miejscowości Węglew. Najczęstsze skargi zgłaszane przez mieszkańców wsi dotyczyły 

rejonu przystanku autobusowego, sklepu spożywczego i remizy OSP w Węglewie 

usytuowanych obok siebie. Ustalono, że głównym zagrożeniem są gromadzące się tam osoby, 

które spożywają alkohol, zaśmiecają oraz zakłócają ład i porządek publiczny. Do powyższych 

incydentów dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczorowych.  Zakładanym celem do 

osiągnięcia stało się ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania wykroczeń 

oraz negatywnych zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem, 

zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie przystanku autobusowego, sklepu 

spożywczego i remizy OSP w Węglewie.   
 

Asp. szt. Błażej Borowiec przedstawił zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym nr I 

za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.  

Poinformował, że najczęstsze skargi otrzymywane przez mieszkańców dotyczyły w Golinie 

ul. 1-go Maja. Szczególnie rejonu sklepu spożywczego w Golinie usytuowanym w pobliżu 

ronda na ul. 1-go Maja. W wyniku podjętych działań ustalono, że głównym zagrożeniem są 

gromadzące się tam osoby, które spożywają alkohol, dopuszczają się nieobyczajnych 

wybryków w miejscu publicznym, jak również zakłócają ład i porządek publiczny. Do 

powyższych incydentów dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczorowych.   

Zakładanym celem do osiągnięcia było ograniczenie oraz dążenie do całkowitego 

wyeliminowania tego typu zachowań popełnianych na szkodę mieszkańców przy ul. 1-go 

Maja. Następnie poinformował, że plan działania na okres od 01 stycznia 2019 r. do  

30 czerwca 2019 r. przewiduje kontynuację planu priorytetowego z poprzedniego półrocza. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy zamontowanie monitoringu w okolicach ronda 

mogłoby rozwiązać problem na ul. 1-go Maja.     
 

Asp. szt. Błażej Borowiec odpowiedział, że monitoring sprawdziłby się tylko w sytuacji, 

jeżeli byłby bieżący podgląd.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że dzielnicowy Marcin Nowak został 

przedterminowo mianowany na wyższy stopień służbowy. Wyróżnienie to przyznał mu 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu w uznaniu za wyjątkowe zaangażowanie  

w codzienną służbę. 
 

Nadkom. Marek Wojdyński poinformowała, że dzielnicowi Marcin Nowak i Błażej Borowiec 

zostali także wyróżnieni za jakość wykonywanych czynności w działaniach priorytetowych. 
 

Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu IV sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 

Nie głosowało 2 radnych (W. Grodzki i A. Kapturska). 
 

W związku z powyższym protokół IV 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. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radna U. Furmaniak zapytała się o plan działania w 2019 roku Programu Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2013-2020. 
 

Radny M. Kwaśniewski podziękował burmistrzowi za przeprowadzenie kontroli wałów 

przeciwpowodziowych na terenie gminy. 
 

Radny K. Szymański zapytał się, czy jest możliwe zorganizowanie spotkania mieszkańców 

gminy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz z Wojewodą 

Wielkopolskim odnośnie Polderu Golina.  
 

Radny J. Mirek poprosił o przedstawienie zakresu zaplanowanej w 2019 r. budowy ciągów 

pieszo-rowerowych na terenie gminy w ramach projektu "Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II". Następnie zapytał się, czy 

wykonawca punktu przesiadkowego przy ul. Poniatowskiego, naprawi uszkodzony system 

monitoringu i oświetlenia solarnego. 
 

Radny T. Duryński powiedział, że mieszkańcy Adamowa zainteresowani są podłączeniem do 

sieci gazociągowej, wobec czego zapytał się, czy można byłoby przeprowadzić rozmowy  

z wykonawcą budowy gazociągu na terenie gminy i rozważyć doprowadzenie gazu do 

Adamowa. 
 

Radna U. Furmaniak zapytała się jakie są szanse na budowę gazociągu w Rososze  

i Głodowie, ponieważ zainteresowanie mieszkańców gazyfikacją jest coraz większe. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy zostały podjęte działania wyjaśniające 

odnośnie zgłoszonego w poprzedniej kadencji rady usunięcia dokumentów z nośników 

komputerowych w Szkole Podstawowej w Golinie, a w szczególności artykułów pisanych 

przez pana J. G., które ukazywały się w "Gazecie Golińskiej". 
 

Punkt 6 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2019.  Następnie przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony podczas 

wspólnego posiedzenia komisji rady. 
 

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

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

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

Nie głosowała 1 radna (A. Kapturska). 
 

Uchwała nr V/18/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026.  
 

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 V/19/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026 została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Punkt 8 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przeniesienie własności działki nr 275/16 w obrębie nr 0021 Węglew  

z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.    
 

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 V/20/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przeniesienie własności działki nr 275/16 w obrębie nr 0021 Węglew  

z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 

6 do protokołu. 

Punkt 9 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0021 Węglew  

z przeznaczeniem pod drogę gminną. 
 

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. 
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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 V/21/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę 

gminną została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.  
 

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 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 V/22/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargowej została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 11 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kraśnica Kolonia.   
 

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 V/23/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Kraśnica Kolonia została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Punkt 12 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela Gminy Golina do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.   
 

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 V/24/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy 

Golina do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Punkt 13 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2019 rok.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński poinformował, że zmiany zgłoszone przez radnych 

podczas wspólnego posiedzenia komisji rady zostały wprowadzone do planu pracy 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 V/25/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu pracy 

Rady Miejskiej w Golinie na 2019 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

Punkt 14 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej 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 V/26/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2019 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach V sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwałą od godz. 13:10 do godz. 13:30. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady V sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 

Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

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

- w sprawie planu działania w 2019 roku Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 

odpowiedział, że zasady i kryteria programu nie ulegają zmianie. Każda gmina może złożyć 

maksymalnie 3 wnioski w ramach danego konkursu. Aktualnie termin składania wniosków 

został określony do 28 lutego br. 

- stan wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy został sprawdzony 22 stycznia br.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono zagrożenia powodziowego; 
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- odnośnie spotkania mieszkańców w sprawie Polderu Golina powiedział, że chciałby 

zorganizować takie spotkanie, w którym będą brać udział posłowie z naszego rejonu, 

ponieważ to oni są osobami decyzyjnymi w tej sprawie; 

- została podpisana umowa przedwstępna odnośnie budowy ciągów pieszo-rowerowych na 

terenie gminy w ramach projektu "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji 

publicznej na terenie K OSI - etap II". Zostaną wybudowane ścieżki przy ul. Kilińskiego,  

ul. Chrobrego i ul. Kościelnej oraz wzdłuż ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Bohaterów II 

Wojny Światowej do ul. Okólnej;  

- uszkodzenie monitoringu i oświetlenia punktu przesiadkowego zostało zgłoszone 

wykonawcy do naprawy; 

- budowa gazociągu na terenie gminy - utrudnienia związane są z wykonaniem przejść pod 

torami w Adamowie i w Kawnicach. Budowa uzależniona jest przede wszystkim od 

zainteresowania mieszkańców podłączeniem się do sieci gazociągowej. Gmina 

zainteresowana jest, aby jak najwięcej mieszkańców podłączyło sie do sieci gazociągowej; 

- w sprawie zgłoszonych informacji o usunięciu danych z komputerów w Szkole 

Podstawowej w Golinie burmistrz powiedział, że sprzęt komputerowy jest sprawdzany przez 

informatyka z Urzędu Miejskiego, a dyrektor szkoły jest w stałym kontakcie z radcą 

prawnym. Poinformował, że ustępująca dyr. Jolanta Krucka formalnie nie przekazała szkoły 

dyr. Janowi Kasprzakowi jak również dyr. Ewie Kutnik. Przez ustępującą dyrektor szkoły nie 

został także sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. Następnie poinformował, że zostały 

podjęte szerokie działania w celu wyjaśnienia sytuacji w Szkole Podstawowej w Golinie.   
 

Radca prawny T. Lisewski potwierdził, że jest w stałym kontakcie z dyr. Szkoły Podstawowej 

w Golinie E. Kutnik i służy prawną pomocą w rozwiązaniu zastałych problemów w szkole. 

Następnie poinformował o aktualnym stanie prawnym świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku oraz 

o złożeniu pozwu do sądu o zapłatę kary umownej przez APIS Polska Sp. z o.o. w związku  

z opóźnieniem wykonania siłowni zewnętrznych.     
 

Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 
Radny T. Duryński poinformował burmistrza, że OSP w Adamowie podpisała z Gminą 

Golina aneks do umowy w sprawie przedłużenia okresu użyczenia sali do końca 2023 r. na 

potrzeby świetlicy wiejskiej.  
 

Radny M. Majewski poprosił, aby aktualne stawki opłaty za odpady komunalne zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Gminy Golina. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał o szkoleniu dla radnych, które odbędzie 

się 5 lutego o godz. 15:00 w Kazimierzu Biskupim. 
 

Radny W. Grodzki zaprosił radnych na treningi w tenisie stołowym, które odbywają się we 

wtorki i piątki o godz. 17:30 w hali widowiskowo - sportowej. 
   

Punkt 17 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:15 obrady V sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


