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P R O T O K Ó Ł   NR  XI/2019 

XI sesji Rady Miejskiej w Golinie 

13 czerwca 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 

XI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:47 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 XI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów IX i X 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 54).    

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej przy ulicy 

Partyzantów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej (projekt nr 48). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2018 roku (projekt nr 49).  

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

nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę 

gminną (projekt nr 37).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Rosocha  

(projekt nr 51).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów 

Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina (projekt nr 52). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (projekt nr 53). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

(projekt nr 44 Klubu Radnych "Obiektywni"). 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  

w II kwartale 2019 roku.  

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

16. Zapytania i wolne wnioski.  

17. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
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Radny J. Mirek złożył pisemny wniosek wraz z projektem uchwały o poszerzenie porządku 

obrad XI sesji w pkt. 14 o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2019 Rady 

Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w obrębie 

Rosocha-Kolonia. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego J. Mirka. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

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

sesji po wprowadzonej zmianie. 
 

1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów IX i X 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 54).    

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej przy ulicy 

Partyzantów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej (projekt nr 48). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2018 roku (projekt nr 49).  

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

nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę 

gminną (projekt nr 37).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Rosocha  

(projekt nr 51).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów 

Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina (projekt nr 52). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (projekt nr 53). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

(projekt nr 44 Klubu Radnych "Obiektywni"). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2019 Rady Miejskiej w Golinie 

z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w obrębie Rosocha-

Kolonia. 

15. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  

w II kwartale 2019 roku.  

16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

17. Zapytania i wolne wnioski.  

18. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad odczytanym 

porządkiem obrad XI sesji. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

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

z przyjętym porządkiem obrad. 
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Punkt 3 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołów IX i X 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 protokoły IX i X sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały przyjęte. 
 

Punkt 4 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Punkt 5 

Radna U. Furmaniak zapytała się, czy nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za okres,  

w którym strajkowali. 

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 XI/47/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2019 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 7 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Golina położonej przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, 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, U. Furmaniak,  

P. Grochociński, A. Kapturska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, K. Substelny, K. Szymański, 

W. Wojdyński), przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych (W. Grodzki,  

Z. Kasprzak, I. Kościelska, J. Mirek). 
 

Uchwała nr XI/48/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina 

położonej przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Punkt 8 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2018 

roku.  



4 

 

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 14 radnych (M. Aniszewski, 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), przeciw 0 radnych, wstrzymała się od 

głosu 1 radna (E. Cieślak). 
 

Uchwała nr XI/49/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli 

kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2018 roku została podjęta  

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia 

z przeznaczeniem pod drogę gminną został wycofany z porządku obrad IX sesji, która odbyła 

się 25 kwietnia 2019 r. Projekt był ponownie omawiany podczas wspólnego posiedzenia 

komisji rady. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych, nie głosowało 2 radnych (W. Grodzki,  

Z. Kasprzak). 

Za głosowało 9 radnych (M. Aniszewski, T. Duryński, U. Furmaniak, P. Grochociński,  

I. Kościelska, M. Majewski, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 1 radny  

(J. Mirek), wstrzymało się od głosu 3 radnych (E. Cieślak, A. Kapturska, M. Kwaśniewski). 
 

Uchwała nr XI/50/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem 

pod drogę gminną została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Punkt 10 

Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

mieszkańców sołectwa Rosocha, 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 10 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński,  P. Grochociński,  

W. Grodzki, Z. Kasprzak, M. Kwaśniewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 

4 radnych (U. Furmaniak, I. Kościelska,  M. Majewski, K. Substelny), od głosu wstrzymała 

się 1 radna (A. Kapturska). 
 

Uchwała nr XI/51/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi 

mieszkańców sołectwa Rosocha została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
  

Punkt 11 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu 

Gminy Golina. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały uwzględnia wskazane 

w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zapisy w odniesieniu do 

poprzedniego regulaminu, który wyrokiem WSA w Poznaniu został unieważniony.  
 

Następnie 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 XI/52/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zasad, trybu przyznawania  

i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy 

Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 13:20 opuściła obrady XI sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14.  

Punkt 12 

Ze względu na brak zapytań i uwag do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi 

położonej w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, przewodniczący  

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14 (nieobecna radna I. Kościelska). 

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, M. Kwaśniewski, M. Majewski,  

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

Uchwała nr XI/53/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaliczenia drogi położonej  

w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu została jednogłośnie 

podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Punkt 13 

Radny J. Mirek zapytał się, czy radny kandydujący do składu Komisji Rewizyjnej może brać 

udział w głosowaniu w swojej sprawie. Znaczący jest również fakt, że będąc członkiem 

Komisji Rewizyjnej radny uzyska dietę wyższą o 100 zł. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że z zasady dany radny nie powinien głosować we 

własnej sprawie, zwłaszcza kiedy głosowanie dotyczy jego interesu prawnego. 
 

Radny J. Mirek przypomniał, że radni którzy pełnią także funkcję sołtysa musieli wyłączyć 

się z głosowania podczas uchwalania wynagrodzenia za inkaso z pobranych podatków. 
 

Radca prawny T. Lisewski powtórzył, że dla zwiększenia transparentności zawsze lepiej jest 

jak osoba, której dotyczy sprawa wyłączy się z głosowania. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy można radnemu odebrać prawo do oddania głosu 

podczas głosowania.  
 

Radca prawny T. Lisewski oznajmił, że nie stwierdził aby radnemu odebrać prawo głosu. 

Powiedział, że jeżeli byłby w takiej sytuacji to na pewno wyłączyłby się z głosowania.  
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Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał się jak mają głosować radni podczas uchwalania dla 

siebie diet. 
 

Radca prawny T. Lisewski stwierdził, że dla rozwiania wszelkich wątpliwości napisze opinię 

prawną.  
 

Radny M. Majewski powiedział, że będąc członkiem komisji rewizyjnej radny sprawuje 

określoną funkcję i nie jest to związane z wyższą dietą. 
 

Radny J. Mirek przypomniał, że wielokrotnie wstrzymywał się od głosu kiedy sprawa 

dotyczyła jego osoby. Każdy z radnych podejmuje suwerenne decyzje zgodne z własnym 

sumieniem. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął dalszą dyskusję w powyższej sprawie. 
 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie 

poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14 (nieobecna radna I. Kościelska). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 2 radnych (U. Furmaniak, M. Majewski,), przeciw - 10 radnych (E. Cieślak,  

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

J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński), od głosu wstrzymało się 2 radnych (M. Aniszewski, 

K. Substelny). 
 

W związku z powyższym uchwała w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej nie została podjęta. 

Punkt 14 

Radny J. Mirek powiedział, że był w Archiwum Państwowym w Koninie odnośnie 

znalezienia potwierdzenia, że przedmiotowa droga była nazywana Traktem Węglewskim. 

Jednak w Archiwum nie ma dokumentów potwierdzających nazwę drogi Trakt Węglewski ani 

Stary Trakt. Rozmawiał także z mieszkańcami Rosochy i Węglewa, którzy potwierdzili, że 

potocznie droga nazywana była Traktem Węglewskim. Jednak mając na uwadze prośbę 

mieszkańców o nadanie drodze nazwy Stary Trakt należy przychylić sie do ich prośby  

i zmienić wcześniej nadaną nazwę z Traktu Węglewskiego na Stary Trakt. Oznajmił, że  

ma nadzieję, iż również w innych przypadkach wnioski mieszkańców będą pozytywnie 

rozpatrywane przez radnych.   
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że nadanie nazwy drodze w Rososze 

jest za drobną sprawą, aby wywoływać z tego taką awanturę jaka miała miejsce na ostatnim 

wspólnym posiedzeniu komisji rady. Oznajmiła, że radni słuchają głosu mieszkańców  

i kierują się ich dobrem. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że propozycje nadawania nazw ulic 

powinny być ustalane na zebraniach mieszkańców danej miejscowości. 
 

Radna E. Cieślak powiedziała, że nie chciałaby głosować przeciw woli mieszkańców  

i dlatego przychyla się do zmiany nadanej nazwy drodze w Rososze Kolonii.  
 

Wnioskodawca nazwy ulicy Marta Baran oznajmiła, że cieszy się ze zmiany decyzji przez 

radnych i ponownego procedowania nad nadaniem drodze nazwy wnioskowanej przez 

mieszkańców, czyli Stary Trakt, za co podziękowała radnym. 
 

Ze względu na brak zapytań i uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

IX/40/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 



7 

 

drodze w obrębie Rosocha-Kolonia, przewodniczący rady zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14 (nieobecna radna I. Kościelska). 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

K. Substelny, W. Wojdyński), przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych  

(M. Kwaśniewski, K. Szymański). 
 

Uchwała nr XI/54/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2019 

Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze  

w obrębie Rosocha-Kolonia została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Radna U. Furmaniak w imieniu mieszkańców podziękowała radnym za nadania drodze nazwy 

Stary Trakt. 
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 13:40 do godz. 13:55. 
 

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

w Golinie. 

Punkt 15 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Szymański odczytał protokół Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonej kontroli w II kwartale 2019 roku, który stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Punkt 16 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w odpowiedzi na zadane pytanie radnej U. Furmaniak 

powiedział, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, za 

czas strajku pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Został nauczycielom wypłacony 

tylko dodatek wiejski, który to ma charakter socjalny i jest wyłączony z puli wynagrodzenia 

nauczycieli. Oznajmił, że nauczyciele znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą 

ubiegać się o środki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie  

z jego regulaminem. 

Punkt 17 

Zapytania i wolne wnioski 

Radna E. Cieślak zwróciła uwagę, że kontrola w II kwartale br. Komisji Rewizyjnej, której 

jest również członkiem została przeprowadzona tylko merytorycznie, a uważa że kontrola 

powinna odbyć się w danej jednostce OSP, aby sprawdzić na miejscu stan faktyczny. 

Oznajmiła, że wnioskuje o uzupełnienie kontroli, ponieważ w dniu kiedy komisja 

przeprowadzała kontrolę była nieobecna.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odpowiedział, że posiedzenia komisji rewizyjnej 

zwołuje przewodniczący komisji, który z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomił 

wszystkich członków o terminie i tematyce posiedzenia. Uważa, że kontrola za II kwartał 

2019 roku została przeprowadzona szczegółowo, czego dowodem jest przedstawiony protokół  

z kontroli. Komisja rewizyjna dokonała kontroli tylko wybranych zagadnień, co zgodne jest  

z przyjętym planem kontroli na 2019 rok.  
 

Radna E. Cieślak stwierdziła, że zgodnie ze statutem Gminy Golina kontrola pod względem 

merytorycznym powinna również zostać przeprowadzona pod względem faktycznym.  
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Radny J. Mirek zapytał się o powody wypłacenia nauczycielom zawyżonych wynagrodzeń, 

którą to różnicę nauczyciele musieli zwrócić, z wyszczególnieniem ilu nauczycielom i na jaką 

kwotę wypłacono wyższe wynagrodzenie. Zapytał się, czy był to jedyny taki przypadek, czy 

już wcześniej podobne sytuacje miały miejsce.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że wypłata zawyżonych wynagrodzeń 

nauczycielom związana jest z ich wypłatą za miesiąc z góry. W związku ze strajkiem 

nauczycielom nie przysługiwało wynagrodzenie, więc musieli zwrócić naliczone wcześniej 

świadczenie.  
 

Sekretarz Goliny A. Górzna odpowiedziała, że szczegółowa informacja na zadane pytanie 

radnego J. Mirka zostanie przygotowana na piśmie. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy wszyscy nauczyciele w terminie zwrócili błędnie naliczone 

wynagrodzenie. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy klub radnych musi występować do rady o poszerzenie 

komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji o swojego przedstawiciela.  
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że klub radnych wskazuje  i zgłasza swojego 

przedstawiciela zarówno do komisji rewizyjnej jak również do komisji skarg, wniosków  

i petycji. Następnie przytoczył wyrok NSA z 10 stycznia 2012 r. wskazujący, że jeżeli na 

danej sesji rady nie dokonano wyboru zgłoszonego kandydata należy ponowić wybór 

kolejnego kandydata na kolejnej sesji rady, dążąc do uzyskania konsensusu.     
 

Radna U. Furmaniak zapytała się o podjęte procedury odnośnie podpaleń na terenie gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że obecnie policja przeprowadza śledztwo  

w sprawie podpaleń. Poprosił, aby mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na 

przebywających na danym terenie i zgłaszali podejrzane sytuacje odpowiednim służbom.   
 

Radny T. Duryński zgłosił obcięcie gałęzi przy drodze gminnej od posesji p. Wesołowskich 

oraz akacji przy drodze powiatowej przy posesji p. Kujawa.   
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że podczas akcji gaśniczych pożarów strażacy zostali 

pogryzieni przez kleszcze i w związku z tym zapytał się, czy możliwe byłoby, aby gmina 

sfinansowała szczepienia ochronne. Następnie zgłosił o naprawienie ubytków w nawierzchni 

asfaltowej i podwyższenia studzienki na ul. 22 Lipca 1807.  
 

Mieszkaniec Kraśnicy Jadwiga Szota zapytała się, czy na terenie Gminy Golina funkcjonują 

Koła Gospodyń Wiejskich, które powstały na podstawie ustawy z 9 listopada 2018 r. 

Następnie zapytała się, czy burmistrz przewiduje współpracę z tymi Kołami i czy z urzędu 

wyznaczony będzie koordynator do współpracy. Powiedziała, że 6 czerwca br. złożyła 

zapytanie do Burmistrza Goliny odnośnie możliwości korzystania ze świetlicy wiejskiej  

w Kraśnicy. Następnie oznajmiła, że 8 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie placu 

siłowni zewnętrznej w Kraśnicy, na które nie została zaproszona sołtys Kraśnicy, która jest 

także radną Rady Miejskiej w Golinie.  
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego 

stwierdzające nieważność §18 statutu Gminy Golina zostało zaskarżone. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że przytoczone rozstrzygnięcie nie zostało 

zaskarżone, w związku z czym zapis w §18 statutu Gminy Golina jest nieważny. 
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Radna E. Cieślak zapytała się, czy z budżetu gminy finansowana była uroczystość otwarcia 

siłowni zewnętrznej w Kraśnicy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że odnośnie korzystania ze świetlicy wiejskiej 

w Kraśnicy odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. W sprawie funkcjonowania Kół 

Gospodyń Wiejskich na terenie gminy powiedział, że nie wszystkie są zarejestrowane, jednak 

sprawnie działają wspólnie z jednostkami OSP. Natomiast właścicielem budynku strażnicy  

w Kraśnicy jest OSP w Kraśnicy, a z Gminą Golina jest tylko podpisana umowa użyczenia 

sali na potrzeby świetlicy wiejskiej. Odnośnie zorganizowanego otwarcia siłowni zewnętrznej 

w Kraśnicy powiedział, że organizatorami były organizacje i stowarzyszenia działające na 

terenie Kraśnicy oraz mieszkańcy sołectwa.   
 

Punkt 18 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:38 obrady XI sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


