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P R O T O K Ó Ł   NR  XVII/2019 

XVII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

30 grudnia 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 

XVII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:00 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 XVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XVI sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina 

na lata 2020 – 2028: 

1) odczytanie projektu uchwały, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

4) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

5) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,  

6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 – 2028.    

  7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2020: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw 

Samorządowych, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 

5) dyskusja nad projektem budżetu, 

6) głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny, 

7) głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych, 

8) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

wcześniej poprawkami.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 94).  

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

lata 2019- 2027 (projekt nr 95).  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu (projekt nr 88).   

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(projekt nr 89). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golina  

w roku szkolnym 2019/2020 (projekt nr 87). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy w mieście 

Golina (projekt nr 96). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2020-2022 w Gminie Golina (projekt nr 91).  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2020-2023 (projekt nr 90). 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt 

nr 92 - Klubu Radnych "Obiektywni").   

17. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w IV kwartale 

2019 roku.  

18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

19. Zapytania i wolne wnioski.  

20. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Do porządku obrad XVII sesji nie zostały wprowadzone zmiany. Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński stwierdził, że obrady XVII sesji będą przebiegały zgodnie z przedstawionym 

porządkiem obrad. 

Punkt 3 

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

odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 14 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

W związku z powyższym protokół XVI 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 

Radny J. Mirek zapytał się jakie są możliwości pozyskania dofinansowania w 2020 roku na 

inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej. 
 

Punkt 6 

 1) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 – 2028. 
 

 2) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał uchwałę Nr SO-0957/20/5/Ko/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 02 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2020-2028, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

 3) Skarbnik Goliny J. Adamczewska omówiła autopoprawki zgłoszone przez 

burmistrza, które stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
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Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2020-2028.  
 

 4) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionych autopoprawek burmistrza.  
 

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,  

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

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

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2020 - 2028 zostały przyjęte. 
 

 5) Ze względu na brak zgłoszonych wniosków przez radnych Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji. 
 

 6) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata  

2020 – 2028 wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,  

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

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

Uchwała nr XVII/83/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 – 2028 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 7 

 1) Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie 

budżetu na rok 2020. 
 

 2) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych  

J. Mirek odczytał zbiorczą opinię stałych komisji Rady Miejskiej w Golinie, która stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu.  
 

 3) Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał uchwałę nr SO-0952/20/5/Ko/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 02 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2020, 

która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Następnie odczytał uchwałę nr SO-0951/13/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 02 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy 

Golina na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

 4) Skarbnik Goliny J. Adamczewska omówiła autopoprawki zgłoszone przez 

burmistrza, które stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały budżetowej Gminy Golina 

na rok 2019. 
 

 5) Przewodniczący Rady W. Wojdyński otworzył dyskusję nad projektem budżetu.  
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Radny J. Mirek stwierdził, że przedłożony projekt budżetu na rok 2020 jest na miarę 

możliwości Gminy Golina. Środki zostały podzielone sprawiedliwie i w miarę potrzeb. 

Mieszkańcy mają możliwość partycypować w wydatkach budżetu poprzez fundusz sołecki  

i dotację dla osiedli w Golinie. Powiedział, że jest przekonany, iż zaplanowane inwestycje 

zostaną dobrze wykonane, a w trakcie roku gmina pozyska dodatkowe środki z zewnątrz, 

które także zostaną efektywnie wydatkowane. Następnie podziękował burmistrzowi  

i skarbnik za przygotowanie projektu budżetu na 2020 rok. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że zaproponowany projekt budżetu na 2020 

rok gwarantuje optymalne wykonanie zadań własnych gminy. Jednak nie spełnia w 100% 

oczekiwań mieszkańców. Oznajmił, że opóźnienia w realizacji inwestycji sięgają ponad  

16 lat. Trudno jest więc nadgonić w krótkim czasie tak duże zaległości w realizacji 

inwestycji. Stwierdził, że budżet w ciągu roku będzie nowelizowany i zmieniany, aby wyjść 

na przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Powiedział, że będzie głosował za budżetem 

przygotowanym przez burmistrza i skarbnika. Następnie Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński oddał głos przedstawicielom mieszkańców ul. Powstańców Warszawy. 
 

Hanna Karnafel oznajmiła, że droga ul. Powstańców Warszawy została tylko wybudowana na 

jednym odcinku. Mieszkańcy oczekują, że zostanie zrealizowana w całości, a nie tylko  

w części. W związku z tym mieszkańcy chcieliby wiedzieć kiedy budowa drogi zostanie 

zakończona.   
 

Tomasz Karnafel oznajmił, że mieszkańcy ul. Powstańców Warszawy czują się podzieleni na 

lepszych i gorszych. Wszyscy mieszkańcy płacą podatki, nie zdarzają tam się interwencje 

policyjne, a jednak zostali zróżnicowani.  Uważa, że jeżeli budowa drogi została rozpoczęta 

to powinna być wykonana w całości, a nie tylko w części.   
 

Hanna Karnafel stwierdziła, że w 2020 roku należy dokończyć budowę tej drogi, a następnie 

budować inne drogi. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że mieszkańcy ul. Powstańców Warszawy 

złożyli dwa pisma dotyczące zakończenia budowy drogi. Przypomniał, że gmina otrzymała 

dofinansowanie na budowę odcinka drogi i w takim zakresie droga mogła zostać 

wybudowana. Gmina, aby mogła realizować drogowe inwestycje musi starać się o fundusze  

z zewnątrz. Oznajmił, że na Osiedlu Zachód jest jeszcze wiele dróg gruntowych, które 

oczekują na wybudowanie. Poprosił mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie. Zapewnił, że 

burmistrz i rada gminy nie zapomną o niedokończonym odcinku drogi i w odpowiednim 

czasie inwestycja zostanie dokończona.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że droga ul. Powstańców Warszawy została 

zrealizowana przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie 

musieliśmy spełnić określone warunki, aby otrzymać środki. Przypomniał, że ul. Gen. 

Sikorskiego była budowana w trzech etapach. Zapewnił, że będzie starał się o pozyskanie 

środków z zewnątrz, aby droga została dokończona. Poinformował, że kosztorys inwestorski 

na omawiany odcinek wynosi 331 210,33 zł. Budżet na 2020 rok jest proinwestycyjny, ponad 

10 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne. Natomiast trwająca budowa kanalizacji na terenie 

gminy wynosi 33 mln zł. Beneficjentem tej inwestycji jest Zakład Usług Wodnych w Koninie. 

Następnie poprosił mieszkańców o cierpliwość i oznajmił, że nie dzieli mieszkańców, tylko 

stara się łączyć.  
 

Ze względu na brak innych radnych zgłaszających się do dyskusji przewodniczący zamknął 

dyskusję nad projektem budżetu. 
 



5 

 

 6)  Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny. 
 

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,  

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

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

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do projektu uchwały w sprawie budżetu 

na 2020 rok zostały przyjęte. 
 

 7) Ze względu na brak zgłoszonych wniosków przez radnych Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji. 
 

 8) Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały 

budżetowej z przyjętymi wcześniej autopoprawkami. 
 

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,  

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

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

Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2020 została 

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu 

gminy na 2020 rok. Przypomniał, że budżet w trakcie roku jest wielokrotnie zmieniany  

w zakresie wynikających potrzeb.   
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękował burmistrzowi i skarbnik za przygotowanie 

realnego do wykonania budżetu gminy na 2020 rok.   
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach XVII sesji, która 

trwała od godz. 13:20 do 13:35. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady XVII sesji Ray Miejskiej  

w Golinie. 
 

Radny M. Majewski nie wrócił po przerwie na obrady XVII sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 14. 

Punkt 8 

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 14 radnych. 

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, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński). 
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Uchwała nr XVII/85/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Punkt 9 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027. 
 

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 14 radnych. 

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, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,   

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

Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027 została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 13 do protokołu. 

Punkt 10 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia  

w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

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, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,   

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

Uchwała nr XVII/87/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2020 roku 

pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu. 

Punkt 11 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

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, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,  

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

Uchwała nr XVII/88/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Punkt 12 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2019/2020.  
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. 

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, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,   

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

Uchwała nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Golina w roku szkolnym 2019/2020 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska o godz. 13:54 wyszła z obrad sesji. Stan obecnych 

radnych wynosi 13. 

Punkt 13 

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

dotyczącej nadania nazwy ulicy w mieście Golina. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

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

K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny (J. Mirek). 
 

Uchwała nr XVII/90/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

nadania nazwy ulicy w mieście Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Punkt 14 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w Gminie Golina. 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

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

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

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

Uchwała nr XVII/91/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w Gminie Golina została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Punkt 15 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do 

Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020-2023. Następnie poprosił o zgłaszanie 

radnych do składu komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory w głosowaniu tajnym.  
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Radny T. Duryński zgłosił radnego M. Kwaśniewskiego. Radny M. Kwaśniewski nie wyraził 

zgody. 
 

Radny J. Mirek zgłosił radną E. Cieślak i radnego P. Grochocińskiego. Radna E. Cieślak 

wyraziła zgodę. Radny P. Grochociński wyraził zgodę. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zgłosił radną Z. Kasprzak. Radna Z. Kasprzak wyraziła 

zgodę. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że komisja skrutacyjna będzie pracować  

w składzie: radna Z. Kasprzak, radna E. Cieślak, radny P. Grochociński.  
 

Następnie członkowie komisji skrutacyjnej wybrali radnego P. Grochocińskiego na funkcję 

przewodniczącego komisji. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska o godz. 14:05 wróciła na obrady sesji. Stan 

obecnych radnych wynosi 14. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej P. Grochociński odczytał regulamin głosowania  

w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, 

który stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Komisja skrutacyjna rozdała radnym wg listy obecności kartę do głosowania na ławnika do 

Sądu Okręgowego w Koninie, którą radni po oddaniu głosów wrzucili do urny wyborczej. 

Następnie komisja opuściła salę narad w celu zliczenia głosów i spisania protokołu  

z wyników głosowania. W tym celu Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę  

w obradach XVII sesji, która trwała od godz. 14:15 do godz. 14:28. 
 

Radny K. Szymański nie wrócił po przerwie na obrady XVII sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 13. 
 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej P. Grochociński odczytał protokół  

z głosowania w uzupełniających wyborach na ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie 

stanowiący załącznik nr 20 do protokołu. 
 

W związku z zakończeniem procedury wyboru ławnika, Przewodniczący Rady  

W. Wojdyński odczytał uchwałę stwierdzającą wybór ławnika do Sądu Okręgowego  

w Koninie na kadencję 2020 – 2023. 
 

Uchwała nr XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Okręgowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Punkt 16 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie poszerzenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej, złożony przez Klub Radnych "Obiektywni". 
 

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

nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 4 radnych (U. Furmaniak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, K. Substelny), 

przeciw 7 radnych (T. Duryński, P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak,  

J. Mirek, W. Wojdyński), od głosu wstrzymało się 2 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak). 
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W związku z powyższym uchwała w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej nie została podjęta. Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. 

Punkt 17 

Radna I. Kościelska zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytała protokół  

z przeprowadzonej kontroli w IV kwartale 2019 roku, który stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu. 

Punkt 18 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na zadane pytanie powiedział: 

- odnośnie możliwości pozyskania dofinansowania na infrastrukturę sportową w 2020 r. 

poinformował, że z Urzędu Marszałkowskiego można pozyskać dofinansowanie w małym 

zakresie. Istnieją jednak szanse, że Ministerstwo Sportu ogłosi konkurs na zrealizowanie 

infrastruktury lekkoatletycznej, w ramach którego będzie można ubiegać się o 50% 

dofinansowania kosztów inwestycji. Jeżeli konkursy zostaną ogłoszone to na pewno gmina 

będzie składała wnioski. Jest również możliwe pozyskanie środków na stworzenie 

infrastruktury turystycznej tj. uregulowanie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Polderu X 

wraz z infrastrukturą do wypoczynku oraz na tereny Brzeźniaka, Głodowa i Rosochy.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że ubiegając się o środki na dofinansowanie bazy turystycznej 

należy wziąć pod uwagę zorganizowanie miejsc wypoczynku nad Jeziorem Głodowskim. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poparł pomysł radnego J. Mirka. Zaznaczył, że należy  

w pierwszej kolejności opracować wizję i plan. 
 

Punkt 19 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński podziękował jednostkom OSP Przyjma i OSP Węglew 

za organizację uroczystości związanych z zakupem samochodów pożarniczych dla tych 

jednostek. 

Punkt 20 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

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

Rady Miejskiej w Golinie. 
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        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Jolanta Piasecka  
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