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P R O T O K Ó Ł   NR  VII/2019 

VII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

22 marca 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 Kajetan Kalicki - pracownik 

Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 

2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

VII 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 ustawy  

o samorządzie gminnym obrady sesji są nagrywane i transmitowane na żywo. 
 

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

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu VI sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 31).    

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

na lata 2019-2026 (projekt nr 32).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów (projekt nr 29). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2019 

(projekt nr 28).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/338/2018 Rady Miejskiej  

w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golina (projekt nr 30).    

11. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  

w I kwartale 2019 roku.  

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

13. Zapytania i wolne wnioski.  

14. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zawnioskował o wprowadzenie do przedstawionego 

porządku obrad sesji podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał porządek obrad VII 

sesji rozszerzony o dodatkowy punkt. 
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1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu VI sesji.  

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 31).    

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

na lata 2019-2026 (projekt nr 32).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów (projekt nr 29). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2019 

(projekt nr 28).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/338/2018 Rady Miejskiej  

w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golina (projekt nr 30).    

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Golina (projekt nr 33). 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  

w I kwartale 2019 roku.  

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

14. Zapytania i wolne wnioski.  

15. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad odczytanym 

porządkiem obrad VII sesji. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że obrady VII sesji będą przebiegały zgodnie 

z przyjętym porządkiem obrad. 

Punkt 3 

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

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 13 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym protokół VI 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 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się o warunki ubiegania się o unijne środki finansowe  

w ramach tworzonego projektu Platforma Powęglowa dla terenów pogórniczych na obszarze 

Wielkopolski.     
 

Radna U. Furmaniak zapytała się, czy zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy 

dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  
 



3 

 

Radny T. Duryński zapytał się, czy będzie ogłoszony kolejny etap naboru wniosków 

dotyczących instalacji systemów odnawialnych źródeł energii. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zawnioskowała o uprzątnięcie piasku z ulic  

i chodników. 

Punkt 6 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2019. 
   
Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

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 VII/30/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2019 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2026.  
 

Ze względu na brak uwag i pytań 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 VII/31/2019 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 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia diet 

dla sołtysów. 
 

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

P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, M. Majewski, J. Mirek,  

K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, wstrzymało się od głosu  

2 radnych (W. Grodzki, I. Kościelska). 
 

Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Golina na rok 2019. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań 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 VII/33/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina 

na rok 2019 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Golina. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań 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 VII/34/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr 

LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
  

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że ponowne podjęcie uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina podyktowane jest 

zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z naruszeniem art. 25a ustawy        

o samorządzie gminnym, który mówi, że "radny nie może brać udziału w głosowaniu  

w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego". W związku z tym, że 

radnymi są osoby sprawujące funkcję sołtysa i w projekcie uchwały wyznaczeni są na 

inkasentów, podczas podejmowania niniejszej uchwały powinni wyłączyć się z głosowania.    
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów      

i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina. 
 

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

Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 9 radnych (nie głosowało 6 radnych: M. Aniszewski,         

E. Cieślak, T. Duryński, A. Kapturska, I. Kościelska, M. Majewski). 

Za głosowało 9 radnych (U. Furmaniak, P. Grochociński, W. Grodzki, Z. Kasprzak,                  

M. Kwaśniewski,  J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw - 0 

radnych, od głosu wstrzymało się - 0 radnych. 
 

Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 12:45 do godz. 13:05. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 12 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Szymański odczytał protokół z przeprowadzonej 

kontroli w I kwartale 2019 roku, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 13 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

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

- w sprawie tzw. Platformy Powęglowej powiedział, że podczas Konwentu Wójtów  

i Burmistrzów Prezes Zarządu ARR w Koninie Maciej Sytek, który jest także 

pełnomocnikiem Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. transformacji gospodarczej 

regionów pogórniczych w Wielkopolsce wschodniej (powiat koniński, kolski, turecki  

i słupecki) poinformował, że z budżetu Unii Europejskiej zostaną przeznaczone środki 

finansowe dotyczące programu Platformy Powęglowej tj. dla obszarów gdzie funkcjonują 

kopalnie węglowe. Obecnie tworzony jest program i zbierane są propozycje przedsięwzięć, 

które mogłyby zostać realizowane w ramach tego programu. Gminy zostały poproszone  

o przygotowanie takich propozycji. Nie jest jeszcze znana wysokość środków finansowych 

oraz zasady i warunki ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. Przedsięwzięcia zgłoszone 

przez gminę dotyczą m.in. organizacji publicznego transportu samochodowego, budowy dróg  

i ścieżek rowerowych, Polderu IX; 

- w ramach pozyskania środków na budowę dróg gminnych z Funduszu Dróg 

Samorządowych w pierwszej kolejności mają zostać uwzględnione wnioski złożone  

przez gminy w ubiegłym roku (ul. Powstańców Warszawy w Golinie). Obecnie jest 

opracowywana dokumentacja na budowę drogi gminnej Węglew - Kraśnica, która jako 

kolejna zostania zgłoszona do realizacji w ramach tego Funduszu; 

- na temat kolejnego etapu naboru wniosków dotyczących instalacji systemów odnawialnych 

źródeł energii powiedział, że jeszcze nie został ogłoszony nabór wniosków przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

- odnośnie uprzątnięcia dróg i chodników powiedział, że od kwietnia zostanie zatrudnionych 

6 osób w ramach prac interwencyjnych, które będą porządkowały tereny miasta i gminy. 

Obecnie trwa obcinanie gałęzi drzew i równanie dróg gruntowych. Oznajmił, że na bieżąco 

kontroluje osobiście stan dróg na terenie całej gminy. 
 

Punkt 14 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Kolna A. Purol w imieniu sołtysów podziękowała za podwyższenie diet dla sołtysów. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że zaproponował kwartalną dietę dla sołtysów  

w wysokości 850,00 zł, natomiast na wniosek jednego z radnych przegłosowana została dieta 

w wysokości 900,00 zł. 
 

Radna E. Cieślak zapytała się, czy drogi w Kraśnicy zostały zaplanowane do wykonania  

w nawierzchni z destruktu oraz czy zostanie poprawiony stan drogi ul. Makowej. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy w związku z udzieloną odpowiedzią przez Kancelarię 

Radcy Prawnego T. Lisewskiego, przewodniczący rady usunął z tablicy przy ul. Kopernika 

apel do mieszkańców.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że apel nie został usunięty. Zgodnie  

z opinią prawną, pod apelem w sprawie spalania śmieci zamieścił tylko swoje imię  

i nazwisko. Stwierdził, że wystosowane słowa odnoszą zamierzony skutek, ponieważ 

znacząco poprawiła się jakość powietrza. Zasugerował, aby radni na swoich terenach także 

zaapelowali do mieszkańców o dbanie o czyste powietrze.       
 

Punkt 15 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:40 obrady VII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


