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P R O T O K Ó Ł   NR  XXIII/2020 

XXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie 

02 lipca 2020 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 

XXIII 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 odczytał klauzulę RODO i 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 zapytał się, czy do ustalonego porządku obrad sesji są 

propozycje jego zmiany. 
 

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

W. Wojdyński stwierdził, że obrady XXIII sesji będą przebiegały zgodnie z zaproponowanym 

porządkiem obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golina za 2019 rok: 

a) debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 

2019 rok (projekt nr 127).  

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 rok:  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego  

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

za rok 2019, 

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 2019 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2019, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2019 rok (projekt nr 128). 

5. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2019 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Goliny za 2019 rok, 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
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udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 

rok - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej (projekt nr 129). 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3 

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golina za 2019 rok 

a) Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział: „raport o stanie Gminy Golina za 2019 rok 

został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport jest  

swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy Golina. Zebrane 

informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Golinie, jednostek 

organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Zmiany, jakie 

zachodzą w naszej gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, 

że są one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. To również zasługa 

pozyskanych środków zewnętrznych". 

Następnie burmistrz omówił raport o stanie Gminy Golina za 2019 rok. Burmistrz zachęcił 

wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Golina, do lektury 

dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem.  
 

Radny J. Mirek powiedział: “Przedstawiono nam drugi raport o stanie naszej  gminy, wszyscy 

mieszkańcy otrzymali możliwość przeanalizowania działań Burmistrza, Rady Miejskiej, 

jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń działających w Gminie Golina. 

Osobiście bardzo cieszy mnie kierunek, w którym zmierza nasza gmina. Jak widzimy  

w przedstawionym raporcie, dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zrealizować bardzo 

wiele potrzebnych rzeczy m in. wykonano nowe wodociągi, przebudowano wiele dróg i ulic 

na terenie całej gminny, powstało dużo małych projektów dzięki funduszom sołeckim  

i osiedlowym. W krótkim wystąpieniu nie sposób wszystkiego wymienić.  

Szczególne podziękowania składam wszystkim osobom,  które przyczyniły się do pozyskania 

przez Gminę Golina środków zewnętrznych na inwestycje. Jest to kwota w 2019 roku  

w wysokości  2 970 180,83 zł. Przypomnę tutaj, że w 2018 roku była to kwota w wysokości  

tylko 854 315,48 zł, tak więc widać ogromy progres w tym obszarze, co ogromnie nas cieszy, 

bo w połączeniu środków własnych i zewnętrznych można realizować znacznie więcej  

potrzeb i zadań. Właśnie umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych powoduje to, że 

nasza gmina szybko realizuje potrzeby infrastrukturalne. Oczywiście należy zrozumieć, że 

wszystkiego nie da się zrealizować w jeden rok, bo jest to skomplikowany proces od pomysłu 

poprzez uzgodnienia, dokumentacje, poszukanie dofinansowań, zabezpieczenie środków 

własnych, a następnie wyłonienie wykonawcy i wykonanie. 

Prowadźmy dalej właściwą gospodarkę finansową, tak aby cała  gmina miała  możliwość  

zrównoważonego spokojnego rozwoju. 

Dziękując Panu Burmistrzowi za dotychczasowe działanie, proszę jako mieszkaniec  

i w imieniu mieszkańców o jedną małą rzecz: planując i realizując nowe inwestycje drogowo  

– chodnikowe nie zapominajmy o zieleni, która tak bardzo jest nam do życia potrzebna. 

Zieleń nie tylko poprawi wizerunek i estetykę przebudowywanych ulic, ale przyczyni się 

również do poprawy jakości powietrza w naszej gminie.  

Do mieszkańców kieruję  również prośbę - dbajmy wspólnie o to co powstaje, bo jest to 

tworzone dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci i dla naszego wspólnego dobra. 

Na koniec jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz naszej 

gminy, a dla Pana Burmistrza głośne – chwała Panu Burmistrzowi! Mam nadzieje Panie 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2020/2019-raport-o-stanie-gminy-golina.pdf
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Burmistrzu, że w przyszłorocznym raporcie o stanie gminy znajdziemy również dużo 

pozytywnych informacji. Dziękuję". 
   
Radny K. Szymański stwierdził, że w przedstawionym raporcie brakuje zdania, że pomoc 

żywnościowa w gminie rozdzielana jest wyłącznie przez wolontariuszy. Powiedział, że  

w raporcie nie zostały wymienione sołectwa, które otrzymały nagrody podczas uroczystej 

Gali Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Następnie oznajmił, że spektakl teatralno-

muzyczny przygotowywany w ramach projektu "Będzie wreszcie teatr w mieście" nie został 

wystawiony dla mieszkańców gminy, natomiast w raporcie jest podane, że spektakl odbył się 

dla mieszkańców. Poprosił więc o sprostowanie tego zapisu w raporcie. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała burmistrzowi za wielkie 

zaangażowanie w rozwój i poprawę warunków życia we wszystkich sołectwach na terenie 

gminy.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że mieszkańcy zwłaszcza w sołectwach 

pielęgnują i dbają o zieleń. Zauważył, że także mieszkańcy osiedli Wschód i Zachód  

w Golinie aktywnie włączają się w upiększanie terenów zielonych. Oznajmił, że bardzo 

docenia zaangażowanie mieszkańców i chciałby te osoby nagrodzić. Następnie powiedział, że 

opisane w raporcie wydarzenia przedstawione zostały ogólnikowo. Zgodnie z przepisami 

ustawy o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza  

w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu obywatelskiego. Powiedział, że spektakl teatralny nie został wystawiony, 

jednak ma nadzieję, że mieszkańcy będą mieli możliwość jego obejrzenia. Następnie 

podkreślił, że jest burmistrzem całej gminy, a nie tylko miasta Golina. Wszystkie inwestycje 

na terenie gminy realizowane są z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Następnie 

poinformował o obecnie rozpoczętych na terenie gminy inwestycjach oraz planowanych 

przetargach. Oznajmił, że dzięki bardzo dobrej współpracy ze Skarbnikiem Goliny Janiną 

Adamczewską, Sekretarzem Goliny Anną Górzną oraz z pracownikami Urzędu Miejskiego  

w Golinie możliwa jest realizacja zaplanowanych inwestycji i osiąganie wysokich wyników. 

Podziękował radnym, sołtysom, radom sołeckim za współpracę i zaangażowanie dzięki 

czemu udaje się uzyskać takie efekty.      
 

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 2019 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 XXIII/123/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia wotum zaufania 

dla Burmistrza Goliny za 2019 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 
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Punkt 4 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 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 2019  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński oddał głos Burmistrzowi Goliny M. Durczyńskiemu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zwrócił się do Wysokiej Rady w następujących słowach:  
 "Wysoka Rado. Zarządzeniem nr 14/2020 z dnia 30 marca 2020 r. przedłożyłem 

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

z informacją o stanie mienia za rok 2019. W uchwalonym budżecie na rok 2019 plan 

dochodów wynosił 43 890 114,00 zł, a plan wydatków 46 120 614,00 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 2019 wyniósł 52 925 857,29 zł i został zrealizowany w kwocie 

52 593 471,23 zł, tj. 99,37%, a w zakresie dochodów własnych 99,78 %.   

Najważniejszą grupę dochodów stanowią:   

- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych 7 183 745,24 zł,   

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  9 908 687,00 zł,  

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej 12 798 958,00 zł,   

- wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań  własnych 

21 284 111,18 zł.                                                                

Na konto gminy wpłynęły również następujące dofinansowania: 

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 97 781,71 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu powiatu konińskiego na przedsięwzięcie „Termomodernizacja 

budynku OSP w Adamowie” - 10 000,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na współfinansowanie projektu 

„Przyjma – nasza wieś, nasza wspólna sprawa” - 22 021,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na dofinansowanie 

"Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Spławie - 241 600,00 zł, 

- pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na współfinansowanie projektu 

„Lepsze warunki dla spotkań i prezentacji talentów w Spławiu” – 3 100,00 zł,  

-  środki z WFOŚ i GW na współfinansowanie przedsięwzięcia „OZE wśród nas – konkurs 

plastyczno–fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina"  – 

8 350,00 zł, 

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa 

dla OSP Golina – 11 880,00 zł, 

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości 

Golina, ul. Powstańców Warszawy” -  414 811,43 zł oraz: 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  środków europejskich  

i tak:  

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

K OSI” -   36 583,70 zł,   

    - z tytułu zrealizowanej inwestycji w roku 2018 pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu  

komunikacji publicznej na terenie K OSI”  – 1 227 354,98 zł, 

    - z tytułu zrealizowanych w roku 2017 projektów „Przebudowa drogi w m. Golina ul. 

Generała Sikorskiego oraz ul. Bohaterów II Wojny Światowej”  – 465 617,79 zł, 

    - na realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin  

Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” – 1 044 413,75 zł, 
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    - z tytułu zrealizowanego w 2017 roku projektu "Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP 

Adamów" – 30 367,00 zł, 

- na realizację projektu „ Ja w Internecie” –  135 672,00 zł. 

Po stronie dochodów znalazły się również wpłaty mieszkańców na realizowany projekt  

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

Tuliszków i Wierzbinek” - 30 171,61 zł oraz wpłata środków finansowych  

z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

– 158 941,32 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 2019 roku wyniosły 1 257 042,98 zł. 

W stosunku do roku 2018 odnotowano wzrost zaległości o kwotę 185 861,27 zł, przede 

wszystkim w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zarówno od 

osób prawnych jak i fizycznych, w podatku rolnym od osób fizycznych oraz w opłatach za 

śmieci. Z najczęstszych przyczyn niepłacenia podatków należy wymienić: 

- trudną sytuację materialną podatników, gdzie jedynym źródłem utrzymania jest pomoc  

z opieki społecznej, 

- niepowodzenia gospodarcze podatników, 

- brak pracy lub uzyskiwanie zbyt małych dochodów. 

Ponadto zauważa się, że wysyłanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów. Z przekazanej kwoty podatków do egzekucji wpłynęło 

około 11% należności, tytuły wykonawcze są zwracane z uwagi na umorzenie postępowania 

wskutek nieściągalności. 

 Plan wydatków na rok 2019 wynoszący pierwotnie 46 120 614,00 zł w wyniku 

nowelizacji został zwiększony do kwoty 54 552 934,59 zł i zrealizowany w 94,39 %.  

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

17 105 140,75 zł przy udziale subwencji oświatowej w kwocie 8 937 610,00 zł, dotacji na 

wychowanie przedszkolne w kwocie 360 108,02 zł, środków na realizację projektu  

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w kwocie 36 583,70 

zł, dotacji na zakup podręczników w kwocie 71 651,01 zł oraz dotacji na pomoc materialną 

dla uczniów w kwocie 117 889,89 zł.  

Środki własne w wydatkach na oświatę to kwota 7 581 298,13 zł, w tym wydatek 

inwestycyjny na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kawnicach 1 005 092,03 zł. 

Plan wydatków majątkowych wynoszący na koniec roku  2019  kwotę 7 210 678,20 zł został 

zrealizowany w 83,37% . Powodem niższego wykonania planu było przede wszystkim: 

- przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania „Przebudowa odprowadzalnika ścieków  

z oczyszczalni w Golinie”, 

- brak wykonania zadania pn. „Budowa wodociągu Węglew – Kraśnica” – zadanie będzie 

realizowane w 2020 roku w ramach przedsięwzięcia "Uregulowanie gospodarki wodno –

ściekowej na terenie Gminy Golina", 

- wykonanie wydatków w mniejszym zakresie niż planowano na zadaniu jakim jest  

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach”,  

-  mniejsze niż planowano wykonanie na zadaniu „Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” z uwagi na mniejsze koszty wykonania  

po przeprowadzonym przetargu od wskazanych we wniosku o dofinansowanie, 

- wpływ refundacji z PFRON-u w kwocie 80 000,00 zł za zakup samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych.  

Wykonane wydatki majątkowe to przede wszystkim: 

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy etap II – 483 506,12 zł, w tym: 

dofinansowanie 299 549,62 zł otrzymane w 2020 roku, 

- przebudowa drogi w Golinie, ul. Staromiejska – 221 894,84 zł, 
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- przebudowa drogi gminnej w Golinie, ul. Powstańców Warszawy – 612 793,16 zł  

z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych -  414 811,43 zł,                                                          

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Spławie - 365 947,07 zł  

z dofinansowaniem  241 600,00 zł, 

- budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy - 303 652,72 zł, 

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

Tuliszków i Wierzbinek 1 591 621,06 zł z dofinansowaniem w kwocie  1 338 776,63 zł.  

W roku 2019 na konto gminy wpłynęła kwota dofinansowania 1 044 413,75 zł, pozostała 

kwota w wysokości 294 362,88 zł zostanie przekazana w roku 2020, 

- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Golina - 329 622,24 zł, 

- przekazanie dotacji celowej dla OSP Przyjma na dofinansowanie zakupu średniego wozu 

bojowego – 390 000,00 zł, 

- zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Węglew – 35 000,00 zł, 

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Golinie - 23 750,00 zł. 

W wykonaniu wydatków majątkowych roku 2019 znalazło się również objęcie udziału przez 

Gminę Golina w kapitale zakładowym spółki „Oświetlenie uliczne  i drogowe”,  udział  

w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” - sołectwo Przyjma,  wykonanie klimatyzacji  

w budynku OSP w Kawnicach, termomodernizacja budynku OSP w Adamowie, zakup działki 

w miejscowości Brzeźniak, budowa wodociągów na terenie gminy, wykonanie klimatyzacji  

w budynku Urzędu Miejskiego, dotacja dla  powiatu na realizację przedsięwzięcia 

„Bezpieczny powiat koniński oraz wykonanie kotłowni gazowej na Stadionie Miejskim  

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

zrealizowane. Zauważyć należy, że kwoty wydatków na zadania majątkowe, począwszy od 

roku 2016, są znaczące. Realizowane zadania, w znacznej części dofinansowywane, 

przyczyniają się  do  poprawy infrastruktury gminy. 

 Wartość brutto majątku Gminy Golina przedstawiona w informacji o stanie mienia 

komunalnego, dołączonej do sprawozdania opisowego, na dzień 31.12.2019 r. wynosiła  

90 568 487,70 zł. Wartość mienia uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2018 o kwotę 

4 105 964,42 zł. Na zwiększenie wartości mienia miały przede wszystkim wpływ 

zrealizowane, rozliczone i przyjęte na stan dokumentami OT inwestycje. 

Osiągnięte w roku 2019 dochody ze składników majątkowych to kwota 127 909,69 zł, z tego: 

- czynsze i dzierżawy - 105 023,06  zł, 

- użytkowanie wieczyste i trwały zarząd - 1 714,28 zł, 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8 782,35 zł, 

- sprzedaż działek - 12 390,00 zł.                                               

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

nieściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz nieuregulowanych należności 

za świadczone usługi i na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2 692 564,56 zł. 

Na zobowiązania w kwocie 1 455 520,07 zł składają się w szczególności zobowiązania:                                                                                                                                         

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz naliczonych składek ZUS  

i podatku od tego wynagrodzenia,                                                             

- z tytułu nieuregulowanych faktur za materiały i usługi z terminem płatności przypadającym 

na rok 2020 oraz ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. 

 Wysoka Rado, zarządzeniem nr 13/2020 przedstawiłem Państwu również 

sprawozdanie finansowe Gminy Golina za rok 2019 sporządzone na podstawie ksiąg 

rachunkowych i obowiązujących przepisów. 

Najważniejsze pozycje, na które należy zwrócić uwagę w przedstawionym sprawozdaniu to:                                                                                                                      

- kwota zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. środków, która 

wyniosła 2 717 270,27 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2020 r. to kwota 

709 975,00 zł oraz przypadające do zwrotu niewykorzystane dotacje  w kwocie 233 976,37 zł,                                                                  
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- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów, które 

wyniosło 10  474 625,00 zł,                                                                       

- wynik budżetu za rok 2019 jest wielkością dodatnią i stanowi nadwyżkę  budżetu w kwocie 

387 132,75 zł. 

 Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Gminy Golina w 2019 

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

pozwoliło zamiast planowanego deficytu w kwocie 1 627 077,30 zł, osiągnąć nadwyżkę  

w kwocie 387 132,75 zł. 

W roku 2019 sytuacja finansowa Gminy Golina kształtowała się korzystnie. Wszystkie 

zobowiązania regulowane były terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie 

posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczyły  

w przeważającej części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zobowiązania wynikające  

z wystawionych faktur zostały uregulowane w terminie ich płatności w 2020 roku.  

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

korzystano sporadycznie, dlatego też poniesione koszty z tytułu zapłaconych odsetek to kwota 

754,39 zł.                                       

Przedstawione sprawozdania za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia 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. 

 Wysoka Rado, szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu, zawarte są                      

w przedłożonych Państwu sprawozdaniach. Mam nadzieję, że na ich podstawie rada będzie 

mogła ocenić dotychczasowe działania. Dziękuję za uwagę". 
  

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 2019 rok wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego:  
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-0954/49/5/Ko/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2020 

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

z wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 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 

2019: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Szymański odczytał opinię Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2019, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
 

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

Burmistrza Goliny sprawozdaniami za rok 2019. 
 

Radny J. Mirek podziękował Burmistrzowi Goliny, Skarbnikowi Goliny, pracownikom 

Urzędu Miejskiego w Golinie za ogromne zaangażowanie w wykonanie budżetu 2019 roku. 

Jednocześnie poprosił, aby wszyscy którzy mają wpływ na wydatkowanie środków 

publicznych zawsze kierowali się zasadą wydatkowania ich w sposób celowy, gospodarny, 

oszczędny, z uzyskaniem najlepszych efektów. Powiedział, że ma nadzieję, iż sytuacja 

związana z panującą w tym roku epidemią nie wpłynie niekorzystnie na tegoroczny budżet 

gminy i w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się z realizacji zaplanowanych inwestycji. 
 



8 

 

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 2019 rok:  
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 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 XXIII/124/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
 

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

w Golinie, która trwała od godz. 13:25 do godz. 13:35. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady XXIII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie. 

Punkt 5 

Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2019 rok 
 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 rok:  
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I. Kościelska przedstawiła wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 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 2019 rok:  

Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała uchwałę nr SO-0955/36/5/Ko/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2020 r.  

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

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2019 

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 2019 rok. 
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński oznajmił, że burmistrz z wielką determinacją  

i zaangażowaniem pozyskiwał środki z zewnątrz tj. z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 

Wojewódzkiego, a także z Unii Europejskiej. Dzięki sprawnemu działaniu burmistrza 

pięknieje nasza gmina. Bardzo dobra współpraca z radą miejską i jednostkami 

organizacyjnymi przyczynia się także do rozwoju gminy. Stwierdził, że oczekiwania 
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mieszkańców są bardzo duże, jednak kilkuletnie zaniedbania powstałe w minionych latach 

trudno nadrobić w krótkim czasie. Zwrócił się więc do mieszkańców o cierpliwość.   
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Szymański zwrócił uwagę, że wniosek o udzielenie 

absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2019 rok Komisja Rewizyjna podjęła jednomyślnie  

w obecności pięciu członków, natomiast w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu zostało wykazanych czterech członków. 
 

W związku z tym, że pozostali 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 

2019 rok - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej: 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 rok. 
 

Następnie Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 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 XXIII/125/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Goliny za 2019 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 2019 rok. Powiedział, że na realizację budżetu 

ma wpływ praca i wiedza Skarbnika Goliny, Sekretarza Goliny oraz pracowników Urzędu 

Miejskiego w Golinie. Zapewnił, że rok 2020 będzie bogatszy pod względem pozyskiwania 

środków zewnętrznych. Burmistrz podziękował Skarbnikowi Goliny Janinie Adamczewskiej, 

Sekretarzowi Goliny Annie Górznej, pracownikom Urzędu Miejskiego w Golinie, dyrektorom  

i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorom placówek oświatowych  

za realizację przedsięwzięć w 2019 roku. Podziękował sołtysom, radom sołeckim  

i przewodniczącym zarządów osiedli za współpracę i cenne uwagi. Stwierdził, że realizacja 

inwestycji  i przedsięwzięć jest zasługą wszystkich.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że należy podziękować społeczeństwu za 

wybór takiego burmistrza.  

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński zaapelował do mieszkańców o zachowywanie środków 

ostrożności, zasad bezpieczeństwa i rozsądku w walce z koronawirusem. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że w otrzymanym piśmie od Wojewody 

Wielkopolskiego, dotyczącym uregulowania własności nieruchomości w Brzeźniaku, na 

której znajduje się basen pokopalniany, został wskazany termin koniec czerwca 2021 r. 

- do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zostało wysłane pismo 

odnośnie uzupełnienia brakujących oznakowań przejść dla pieszych i ich oświetlenia na 

przebudowanym odcinku drogi k-92 w Spławiu, 
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- powiedział, że będzie monitował w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

dokończenie budowy chodnika w Radolinie oraz poinformował, że w planach jest 

wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego w Golinie do 

Radoliny,  

- poinformował o organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie naborze 

wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zorganizowanym przez 

Starostę Konińskiego naborze ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe i stowarzyszenia, 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór 

wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność 

Ochotniczych Straży Pożarnych,  

- oznajmił, że oczekuje na złożenie przez proboszcza parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej  

w Golinie wniosku wraz z kosztorysem na dotację do prac renowacyjnych w kościele 

zabytkowym pw. św. Jakuba w Golinie.  
 

Przewodniczący Rady W. Wojdyński powiedział, że proboszcz parafii pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Golinie deklarował, że złoży stosowny wniosek do 30 czerwca br. jednak do 

tego terminu wniosek nie został złożony. 
 

Punkt 7 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński 

podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:10 obrady XXIII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

Protokołowała                  Przewodniczył 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                           Wojciech Wojdyński 


