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P R O T O K Ó Ł   NR  XII/2019 

XII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

27 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, Skarbnik Goliny 

Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 

XII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:03 Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

obecnych jest 14 radnych (nieobecny radny Mariusz Majewski), 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. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad XII sesji  

o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina części 

nieruchomości w obrębie nr 0005 Brzeźniak z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (projekt 

nr 59). 
 

Radny M. Majewski o godz. 12:05 przybył na obrady XII sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 15. 
 

Radca prawny T. Lisewski wyjaśnił, że podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na 

podpisanie umowy przedwstępnej, na podstawie której Gmina Golina wejdzie w posiadanie 

świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku. Termin podpisania aktu notarialnego ustalony jest na  

03 lipca br. jednak, aby umowa mogła zostać spisana potrzebna jest zgoda radnych. Następnie 

do stycznia 2020 r. musi nastąpić wydzielenie zabudowanej działki i ostateczne przeniesienie 

własności na Gminę Golina.     
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Goliny 

M. Durczyńskiego. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

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

sesji po wprowadzonej zmianie. 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapytania i wnioski radnych.  

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golina za 2018 rok: 

a) debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, 
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b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 

2018 rok (projekt nr 55).  

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2018 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina 

za rok 2018, 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2018, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2018 rok (projekt nr 56). 

6. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2018 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2018 rok, 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2018 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2018 

rok - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej (projekt nr 57). 

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

nieruchomości w obrębie nr 0005 Brzeźniak z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

(projekt nr 59). 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Radny J. Mirek wyszedł o godz. 12:10 z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad odczytanym 

porządkiem obrad XII sesji. 
 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

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

z przyjętym porządkiem obrad. 
 

Radny J. Mirek wrócił o godz. 12:12 na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Punkt 3 

Burmistrz Goliny M. Durczyński i Przewodniczący Rady W. Wojdyński wręczyli gratulacje 

nowo wybranym Przewodniczącym Zarządu Osiedli w Golinie: Annie Karmowskiej - Os. 

Wschód, Wojciechowi Staśkiewiczowi - Os. Zachód, Krzysztofowi Walczyńskiemu - Os. 

Starówka. 
 

Ze względu na brak zapytań i wniosków radnych przewodniczący przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 
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Punkt 4 

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golina za 2018 rok 

a) Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że znowelizowana ustawa o samorządzie 

gminnym nałożyła obowiązek przedstawiania co roku raportu o stanie gminy, który 

podsumowuje działalność burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie burmistrz 

omówił raport o stanie Gminy Golina za 2018 rok. Podziękował radnym poprzedniej kadencji 

jak również obecnej kadencji za rzeczową dyskusję, czynny udział w opracowywaniu budżetu 

oraz w podejmowaniu przedkładanych uchwał, podziękował pracownikom Urzędu 

Miejskiego w Golinie, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, 

dyrektorom placówek oświatowych za realizację przedsięwzięć w 2018 roku.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że raport pokazuje na co przeznaczane są publiczne pieniądze  

i jakie inwestycje w danym roku zostały zrealizowane. Mieszkańcy gminy mają możliwość 

zapoznania się z całorocznym dokumentem. Raport jest przedstawiany po raz pierwszy  

i dopiero w przyszłych latach będzie można porównać prowadzoną w gminie politykę  

i działalność burmistrza. 
 

W związku z tym, że kolejni radni nie zgłosili się do zabrania głosu w debacie nad 

przedstawionym raportem, Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął punkt dotyczący 

debaty. 
 

b) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 2018 rok. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński przeprowadził głosowanie nad udzieleniem 

burmistrzowi wotum zaufania.  
 

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 XII/55/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 

Burmistrza Goliny za 2018 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za jednogłośne udzielenie wotum 

zaufania. Powiedział, że rozpoczęte inwestycje w 2018 roku będą kontynuowane w roku 

2019. Następnie poprosił radnych o dalszą pomoc i wskazówki w rozwiązywaniu gminnych 

problemów, aby służyć mieszkańcom gminy.   
 

Punkt 5 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2018 rok 
 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Golina, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy Golina za rok 2018  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński oddał głos Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach:  
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 "Wysoka Rado. Zarządzeniem nr 18/2019 z dnia 29 marca 2019 r. przedłożyłem 

Radzie Miejskiej w Golinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina wraz  

z informacją o stanie mienia za rok 2018. 

W uchwalonym budżecie na rok 2018 plan dochodów wynosił 44 795 513,85 zł, a plan 

wydatków 44 693 513,85 zł. 

Na podstawie decyzji dysponentów, analizy potrzeb i możliwości finansowych w trakcie roku 

plan dochodów i wydatków budżetowych był nowelizowany zarówno uchwałami rady jak  

i zarządzeniami burmistrza. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na rok 2018 

wyniósł 48 798 894,07 zł i został zrealizowany w kwocie 46 156 367,69 zł tj. 94,58%,  

a w zakresie dochodów własnych 101,49%. Na wykonanie w 94,58% wpłynęło przede 

wszystkim  brak wykonania planowanych dochodów z tytułu zrealizowanych w 2017 i 2018 

roku projektów i tak:  

- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI w zakresie 

budowy ścieżek rowerowych – 1 227 355,00 zł, 

- przebudowa dróg w m. Golina, ul. Gen. Sikorskiego i ul. Bohaterów II Wojny Światowej – 

483 706,00 zł, 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie 

Golina  - 211 824,00 zł. 

Plan dochodów z tych tytułów został wprowadzony do budżetu roku 2019. 

Na konto gminy wpłynęły natomiast następujące dofinansowania: 

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 95 143,86 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu powiatu na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku OSP 

w Kraśnicy” - 10 000,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na wykonanie zadania 

obejmującego zakup, dostawę i wykonanie nasadzenia drzew miododajnych – 20 000,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu 

„Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach” -  21 160,00 zł oraz  

„Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów” -  

18 081,00 zł , 

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie 

przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Sienkiewicza w Golinie oraz droga 

w m. Sługocinek  - 205 100,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu 

„Sport i rozrywka to do integracji najlepsza przygrywka” – 2 500,00 zł,  

- dotacja celowa na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Targowa" –   

373 405,00 zł oraz 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  środków europejskich: 

- na realizację projektu „LUS” Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim - 17 884,80 

zł, 

- na realizację projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie  

K OSI” - 57 590,73 zł,   

- z tytułu zrealizowanego w 2017 roku projektu „Zakup samochodu specjalistycznego do 

zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek 

OSP regionu Kalisko - Konińskiego” - 113 337,66 zł, 

- z tytułu zrealizowanej inwestycji w roku 2017 pn.”Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI" (ścieżka rowerowa o dł. 0,250 km przy  ul. 

Bohaterów II Wojny Światowej) – 68 895,00 zł, 

- z tytułu zrealizowanego w roku 2017 projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Golina na lata 2017 – 2023” – 39 518,29 zł. 

Na konto gminy wpłynęły również środki w kwocie 16 199,08 zł jako zwrot 

niewykorzystanej dotacji przekazanej do starostwa powiatowego w 2017 r. na realizację 
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projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja 

baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług  publicznych”. 

Po stronie dochodów znalazły się również wpłaty mieszkańców na realizowany  projekt  

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, 

Tuliszków i Wierzbinek" - 672 082,82 zł.                       

Mimo dobrego wyniku w zakresie wykonania dochodów własnych oraz prowadzonych 

działań windykacyjnych, nadal utrzymują się znaczne zaległości  z tytułu podatków i opłat, 

które na koniec 2018 roku wyniosły 1 099 343,23 zł. W stosunku do roku 2017 odnotowano 

wzrost zaległości o kwotę 12 255,38 zł. 

 Plan wydatków na rok 2018 wynoszący pierwotnie 44 693 513,85 zł w wyniku 

nowelizacji został zwiększony do kwoty 54 159 624,02 zł i zrealizowany w 94,39 %.  

Przeważającą część wydatków budżetu gminy stanowiły wydatki na oświatę, które wyniosły 

15 254 110 ,16 zł przy udziale subwencji oświatowej w kwocie 8 778 937,00 zł, dotacji na 

wychowanie przedszkolne w kwocie 350 720,00 zł, środków na realizację projektu  

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w kwocie 57 590,73 

zł, dotacji na zakup podręczników w kwocie 94 428,84 zł oraz dotacji na pomoc materialną 

dla uczniów w kwocie 115 052,00 zł.  

Plan wydatków majątkowych wynoszący na rok 2018 kwotę 10 288 963,28 zł został 

zrealizowany w 87,79 % z uwagi na brak rozliczenia finansowego wykonanych w 2018 roku 

dwóch inwestycji tj.                                                                                                   

- przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Armii Poznań 

do posesji nr 45 przy ul. Generała Sikorskiego),  

- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, 

Tuliszków i Wierzbinek.  

Wykonane i rozliczone finansowo wydatki majątkowe to przede wszystkim: 

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz przystanku wraz z infrastrukturą przy  

ul. Poniatowskiego, 

- przebudowa drogi w miejscowości Golina: ul. Wąska, 

- budowa ul. Pułaskiego w m. Golina, 

- przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Cmentarnej do 

ul. Partyzantów), 

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza oraz  

w m. Sługocinek, 

- przebudowa drogi w m. Golina: ul. Armii Poznań, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina: ul. Targowa, 

- budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód, 

- adaptacja poddasza na klasopracownie oraz gabinet pedagoga i logopedy w Szkole 

Podstawowej w Radolinie, 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w Gminie 

Golina. 

W wykonaniu wydatków majątkowych roku 2018 znalazło się również uregulowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina, objęcie udziału przez gminę Golina  

w kapitale zakładowym spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe”, objęcie udziału przez Gminę 

Golina w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, udział  

w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” - sołectwa Adamów i Kawnice, ścieżka 

edukacyjno – przyrodnicza w parku w Radolinie, wykonanie klimatyzacji w budynku OSP  

w Golinie oraz w świetlicy wiejskiej w Przyjmie. Poniesione zostały również koszty 

dokumentacji na realizację projektu „Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina”, na 

przebudowę i budowę obiektów lekkoatletycznych oraz wykonanie kotłowni gazowej na 

Stadionie Miejskim w Golinie.                                                                                                                                                    
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Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego zostały w pełni 

zrealizowane. 

Zadowalającym faktem jest wzrost z roku na rok kwoty wydatków na zadania majątkowe 

przez co znaczącej poprawie ulega infrastruktura gminy i tak dla porównania: 

- w roku 2015 - 1 295 305,47 zł, 

- w roku 2016 - 4 539 217,02 zł, 

- w roku 2017 - 7 446 547,31 zł, 

- w roku 2018 - 9 032 301,88 zł. 

 Majątek Gminy Golina przedstawiony w informacji o stanie mienia komunalnego na 

dzień 31.12.2018 r. wynosi 69 434 400,98 zł. Wartość mienia uległa zwiększeniu w stosunku 

do roku 2017 o kwotę 7 129 104,67 zł. Na zwiększenie wartości mienia miały przede 

wszystkim wpływ zrealizowane, rozliczone i przyjęte na stan dokumentami OT inwestycje. 

Osiągnięte w roku 2018 dochody ze składników majątkowych to kwota 165 043,27 zł z tego: 

- czynsze i dzierżawy - 108 154,65 zł, 

- użytkowanie wieczyste - 14 136,62 zł, 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 42 752,00 zł.                                                     

 Należności Gminy Golina dotyczą w głównej mierze należności i opłat lokalnych, 

nieściągniętych należności dłużników alimentacyjnych oraz nieuregulowanych należności za 

świadczone usługi i na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2 465 693,08 zł. 

Na zobowiązania w kwocie 3 246 632,50 zł składają się w szczególności zobowiązania wobec 

pracowników, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu 

nieuregulowanych faktur za materiały i usługi. 

 Wysoka Rado. Przedstawiłem Państwu również sprawozdanie finansowe Gminy 

Golina za rok 2018, obejmujące: 

- bilans z wykonania budżetu, 

- bilans jednostki budżetowej, 

- rachunek zysków i strat, 

- zestawienie zmian w funduszu, 

- informację dodatkową do sprawozdania finansowego. 

Z przedstawionego sprawozdania finansowego wynika, że kwota zgromadzonych środków na 

rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 1 799 889,74 zł, w tym 

subwencja oświatowa na styczeń 2019 r. to kwota 704 946,00 zł, pozostające na subkoncie 

środki na wydatki niewygasające 627 259,00 zł oraz przypadające do zwrotu niewykorzystane 

dotacje na zadania zlecone w kwocie 285 565,28 zł. Zadłużenie natomiast na koniec okresu 

sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 9 244 125,00 zł, a osiągnięty 

deficyt budżetu to kwota 4 964 152,66 zł. 

 Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Gminy Golina w 2018 

roku należy stwierdzić, że zadania gminy realizowane były w sposób celowy i oszczędny, co 

pozwoliło osiągnąć mniejszy o kwotę 396 577,29 zł deficyt budżetu.  

W roku 2018 sytuacja finansowa Gminy Golina, mimo nie otrzymania planowanych 

dochodów, kształtowała się korzystnie. Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. 

Na koniec okresu pozostały zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane  

w terminie płatności w 2019 roku oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 143,25 zł, które 

po dostarczeniu faktury do księgowości zostało także niezwłocznie uregulowane. 

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym przez 

cały rok 2018 korzystano sporadycznie, dlatego też poniesione koszty z tytułu zapłaconych 

odsetek to kwota 584,00 zł. 

 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, 

sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały 

rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w myśl art. 270 ust.2 ustawy o finansach publicznych. 

Na tej podstawie Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. 
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 Wysoka Rado. Szczegółowe dane, dotyczące realizacji budżetu, zawarte są  

w przedłożonym Państwu sprawozdaniu. Mam nadzieję, że na jego podstawie rada będzie 

mogła ocenić dotychczasowe działania". 
 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza 

Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego:  
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-0954/65/5/Ko/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 

r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 

2018: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Szymański odczytał opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu gminy Golina za rok 2018, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
 

d) dyskusja: 
Przewodniczący Rady W. Wojdyński otworzył dyskusję nad przedstawionymi przez 

Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2018. 
 

Radny J. Mirek odniósł się do deficytu w gospodarce odpadami komunalnymi. Powiedział, że 

z budżetu gminy coraz więcej środków finansowych przeznaczanych jest na zadania związane 

z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a można byłoby te środki przeznaczyć na inne 

potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia na terenie gminy. Stwierdził, że należy jak 

najszybciej podjąć działania zmierzające do likwidacji tego deficytu.  
 

W związku z tym, że kolejni radni nie zgłosili się do zabrania głosu w dyskusji, 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zamknął punkt dotyczący dyskusji. 
 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok:  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.  
 

Następnie 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 (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 XII/56/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 13:18 do godz. 13:32. 
 

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

w Golinie. 
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Punkt 6 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2018 rok 
 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2018 rok:  
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I. Kościelska przedstawiła wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2018 rok, który stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 
 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok:  

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-0955/39/5/Ko/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 czerwca 2019 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2018 

rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

c) dyskusja:  
Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński otworzył dyskusję nad przedstawionym 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2018 rok. 
 

W związku z tym, że radni nie zgłosili się do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący 

Rady W. Wojdyński zamknął dyskusję. 
 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 

2018 rok - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej: 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2018 rok. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2018 rok. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za udzieleniem absolutorium 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 XII/57/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Goliny za 2018 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za jednogłośne udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Następnie poinformował o obecnie 

rozpoczętych na terenie gminy inwestycjach oraz planowanych przetargach. Burmistrz 

podziękował Skarbnik Goliny Janinie Adamczewskiej za dobrą i zgodną współpracę oraz 

cenne rady. Powiedział, że cieszy się, że może pracować z osobą kompetentną i posiadającą 

dużą wiedzę w zakresie finansów publicznych i samorządu. Jeszcze raz podziękował 

pracownikom Urzędu Miejskiego w Golinie, dyrektorom i kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy, dyrektorom placówek oświatowych za realizację przedsięwzięć  

w 2018 roku. Następnie poinformował o planowanej budowie gminnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych oraz rozpowszechnianiu edukacji w zakresie segregacji 

śmieci, ekologii i ochrony środowiska. 
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Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękował Skarbnik Goliny J. Adamczewskiej za 

całoroczną współpracę.  
 

Radca prawny T. Lisewski przyłączył się do podziękowań skierowanych do Skarbnika 

Goliny.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że radni oczekują zapowiedzianej 

reorganizacji Urzędu Miejskiego w Golinie. 
 

Punkt 7 

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

na nabycie na rzecz Gminy Golina części nieruchomości w obrębie nr 0005 Brzeźniak  

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 
 

Radny K. Szymański zapytał się kto jest właścicielem działki nr 259/1 i czy będzie dojazd do 

drogi. 
 

Radca prawny T. Lisewski odpowiedział, że jest to pas drogowy, więc dostęp do drogi jest 

bezpośredni.  
 

Radna E. Cieślak zapytała się kto jest właścicielem drogi. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że droga należy do powiatu konińskiego. 
 

Ze względu na brak dalszych zapytań i 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 XII/58/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Golina części nieruchomości w obrębie nr 0005 Brzeźniak z przeznaczeniem na 

świetlicę wiejską została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Ze względu na brak zapytań i wniosków radnych przewodniczący przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski 

Sołtys Brzeźniaka M. Michalak podziękowała za podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na 

nabycie przez Gminę Golina nieruchomości ze świetlicą wiejską w Brzeźniaku. 
 

Przewodniczący Zarządu Os. Starówka K. Walczyński zgłosił problemy z naklejanymi 

ogłoszeniami na słupach ogłoszeniowych. Powiedział, że ogłoszenia z terenu gminy zaklejane 

są innymi ogłoszeniami spoza terenu gminy.  
 

Radny J. Mirek przekazał burmistrzowi wyniki badań wody z Jeziora Głodowskiego, które 

wykonał na własny koszt. Na podstawie wyników można stwierdzić, że woda jest czysta  

i należałoby pomyśleć o zorganizowaniu nad jeziorem kąpieliska z plażą. Następnie zapytał 

się kiedy burmistrz planuje wykonać uchwałę zebrania mieszkańców Os. Wschód odnośnie 

przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. 35 Lecia. 
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Sołtys Brzeźniaka M. Michalak zgłosiła problemy z dostarczaniem wody (przerwy  

w dostawie wody) jak również ze złą jakością wody na terenie Brzeźniaka.  
 

Radna E. Cieślak zapytała się kiedy będzie modernizowany wodociąg doprowadzający wodę 

do Węglewa i Kraśnicy. 
 

Radna U. Furmaniak powiedziała, że również na terenie Rosochy i Kawnic występują 

przerwy w dostawie wody.  
 

Radna E. Cieślak w imieniu mieszkańców Kraśnicy podziękowała za wykonanie oświetlenia 

drogowego przy ul. Nad Stawami i ul. Makowej.  
 

Radny M. Kwaśniewski podziękował za szybkie naprawienie nawierzchni na ul. 22 Lipca 

1807. Następnie powiedział, że wspólnie z mieszkańcami i Przewodniczącym Zarządu Os. 

Zachód posprzątali teren siłowni zewnętrznej przy ul. Orchowskiego.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że wspólnie z Zarządem Dróg 

Powiatowych należy podjąć działania odprowadzenia wody deszczowej z ul. Kopernika i ul. 

Cmentarnej, które każdorazowo podczas gwałtownych opadów deszczu wraz  

z terenem cmentarza są zalewane.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odnośnie proponowanego kąpieliska nad Jeziorem 

Głodowskim powiedział, że należy najpierw opracować dokumentację projektową. Przyznał, 

że widzi duże zainteresowanie ludzi odpoczynkiem nad jeziorem. Podziękował radnemu  

J. Mirkowi za zlecenie wykonania badania jakości wody jeziora. W sprawie naklejania 

ogłoszeń na słupach powiedział, że nikomu nie można zabronić umieszczania ogłoszeń. 

Odnośnie modernizacji sieci wodociągowej w Kraśnicy i Węglewie poinformował, że jest 

opracowana dokumentacja na modernizację stacji uzdatniania wody we Węglewie. Obecnie 

czekamy na ogłoszenie stosownego konkursu, aby móc skorzystać z dofinansowania 

inwestycji. Poprosił mieszkańców gminy o oszczędne korzystanie z wody szczególnie 

podczas upałów. Kolejnie odnośnie przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 15 tys. zł na 

przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. 35 Lecia stwierdził, że przeznaczona kwota nie 

wystarczy na realizację w całości tego zadania. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że za 15 tys. zł można wykonać projekt, natomiast całość zadania 

można sfinansować z wolnych środków z 2018 roku. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie złej jakości wody w Brzeźniaku powiedział, że 

zgłosi problem do Zakładu Usług Wodnych w Koninie z prośbą o sprawdzenie przyczyny. 

Następnie stwierdził, że nowo wybrany zarząd Os. Zachód zaczął prężnie działać i poprosił, 

aby mieszkańcy szanowali i dbali wykonaną infrastrukturę na terenie całej gminy.  
 

Radny M. Majewski powiedział, że w związku z nowymi zasadami przyznawania stypendiów 

za wysokie wyniki w nauce zmniejszy się liczba uczniów, którzy mogą ubiegać się o to 

stypendium. 
 

Skarbnik Goliny J. Adamczewska podziękowała burmistrzowi i radnym za pozytywną ocenę 

jej pracy. Powiedziała, że jest zadowolona z tej współpracy.  
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił, że na siłowniach zewnętrznych uległy uszkodzeniom 

urządzenia na skutek wad konstrukcyjnych urządzeń. Należałoby więc przeprowadzić 

kontrolę i zgłosić naprawę urządzeń w ramach gwarancji.  
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Radny J. Mirek stwierdził, że siłownie zewnętrzne powstały z myślą o mieszkańcach, więc 

mieszkańcy powinni dbać o to dobro wspólne. Zasadnym byłoby założenie monitoringu, aby 

odstraszyć potencjalnych wandali i poprawić bezpieczeństwo.     
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że społeczeństwo powinno włączyć się  

w dbanie o przestrzeń publiczną oraz utrzymanie porządku w otoczeniu.  
 

Radca prawny T. Lisewski poinformował o zakończeniu sprawy dotyczącej wyegzekwowania 

przez gminę kary umownej od wykonawcy siłowni zewnętrznych z tytułu opóźnienia  

terminu realizacji. W wyniku zawartej ugody gmina uzyska odszkodowanie w wysokości ok. 

17 tys. zł. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował o rozstrzygnięciach bieżących przetargów 

inwestycyjnych na terenie gminy. 
 

Radna E. Cieślak poprosiła, aby w tym roku więcej inwestycji realizowanych było na wsiach 

niż w mieście. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że jest burmistrzem całej gminy. Inwestycje 

przeprowadzane są zarówno w mieście jak i na wsiach. 
 

Radny J. Mirek zapytał się kiedy zostanie przedstawiona informacja o wolnych środkach za 

2018 rok. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że nie można dzielić gminy na miasto i wieś.  
 

Punkt 10 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:55 obrady XII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


