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P R O T O K Ó Ł  NR  XLVI/2017 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

28 grudnia 2017 roku 

 

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, Zastępca 

Skarbnika Goliny Janina Adamczewska, radca prawny Dominik Kurowski i pracownik 

Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Lisewskiego, Kajetan Kalicki. Lista zaproszonych gości 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Punkt 1 
XLVI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 10:10 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Urszula Furmaniak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 15, w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą 

prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej ½ radnych.  
 

Punkt 2 

Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak przedstawiła proponowany porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV 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 2018 – 2022: 

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 2018 – 2022.    

  7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2018: 

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 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Golina 

za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 123/11  

w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę Chabrową. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na 

rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Spławia. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Golina.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi  

w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie gminy Golina. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Golina. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - 

Domu Kultury w Golinie i Biblioteki Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum 

Kultury. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie 

na 2018 rok.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 

rok.  

22. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

23. Zapytania i wolne wnioski.  

24. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

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

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej dla Powiatu 

Konińskiego. Przypomniał, że w listopadzie została podjęta uchwała o pomocy rzeczowej dla 

powiatu na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 

w Golinie tj. ul. Piaskowej. Powiat Koniński ostatecznie zaproponował, aby gmina udzieliła 

pomocy finansowej na niniejszą inwestycję. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku  z powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak przedstawiła porządek obrad 

XLVI sesji po wprowadzonej zmianie: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV 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 2018 – 2022: 

1) odczytanie projektu uchwały, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych, 
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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 2018 – 2022.    

  7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2018: 

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 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Golina 

za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 123/11  

w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę Chabrową. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na 

rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Spławia. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Golina.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi  

w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie gminy Golina. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Golina. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - 

Domu Kultury w Golinie i Biblioteki Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum 

Kultury. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie 

na 2018 rok.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 

rok.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej dla Powiatu 

Konińskiego. 

23. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.  

24. Zapytania i wolne wnioski.  

25. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 



4 

 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

obrad XLVI sesji. 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

Punkt 3 
Radny K. Substelny  zawnioskował o przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji bez 

odczytywania na dzisiejszej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych. 
 

W związku z powyższym protokoły z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Golinie zostały 

przyjęte. 

Punkt 4 
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 

które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Następnie został zaprezentowany film zrealizowany przez Twoją Telewizję Regionalną 24 

dotyczący działań podejmowanych w 2017 roku na terenie gminy Golina. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 10:40 opuścił obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

14. 
 

Radny J. Mirek zapytał się o dalsze postępowanie w związku z negatywną oceną 

merytoryczną projektu "Uregulowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy 

Golina w ramach obszaru K OSI". 
 

Radny L. Kwiatkowski zwrócił uwagę, że słabo była rozpowszechniona informacja  

o Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny.  
 

Radny W. Wojdyński w imieniu mieszkańców Os. Zachód podziękował burmistrzowi za 

wybudowanie ul. Bohaterów II Wojny Światowej, odcinka ul. Generała Sikorskiego  

i ul. Armii Poznań. Powiedział, że mieszkańcy czekali ponad 30 lat i dzięki staraniom 

burmistrza udało pozyskać się środki z zewnątrz, a radni zgodzili się przeznaczyć środki  

z budżetu gminy na realizację wspomnianych inwestycji. 
 

Radna Z. Kasprzak w imieniu mieszkańców podziękowała za wybudowanie ul. Łąkowej. 

Podkreśliła, że mieszkańcy bardzo długo czekali na realizację tego zadania. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska podziękowała burmistrzowi i radnym za 

przyznanie środków na wybudowanie drogi powiatowej Spławie - Adamów oraz odcinka 

drogi gminnej. Następnie zgłosiła o naprawę zaniżenia na drodze tzw. schetynówce przy 

posesji p. Juszczaka.  
 

Radny M. Majewski zapytał się o korzyści finansowe dla gminy w związku z postępowaniem 

grupowego zakupu energii przeprowadzonym przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe  

w Kaliszu.  
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Radny W. Wojdyński oznajmił, że dzięki staraniom Burmistrza Goliny została wybudowana 

hala widowiskowo-sportowa, której koszt był o wiele niższy niż przedłożony przez 

poprzedniego burmistrza w poprzedniej kadencji projekt hali opiewający na ponad 12 mln zł. 

Zaznaczył, że burmistrz pozyskał dofinansowanie środków z zewnątrz na ponad 3 mln zł, 

natomiast z budżetu gminy zostało przeznaczone 4,5 mln zł. Powiedział, że z hali mogą 

korzystać mieszkańcy gminy Golina. Stwierdził, że wreszcie w gminie jest obiekt sportowy, 

który spełnia najwyższe standardy.  

Punkt 6 
 1) I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 – 2022. 
 

Radny M. Kwaśniewski o godz. 10:45 powrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych 

wynosi 15. 
 

 2) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę Nr SO-0957/50/5/Ko/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 11 grudnia 2017 r.  

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

lata 2018-2022, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

 3) Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił wydatki majątkowe zaplanowane do 

realizacji w 2018 r. W odniesieniu do inwestycji "Uregulowanie Gospodarki Wodno-

Ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru K OSI" powiedział, że został złożony 

protest do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odnośnie negatywnej oceny merytorycznej 

wniosku. Gminę reprezentuje Kancelaria Adwokacka z Poznania. Obecnie czekamy na 

rozstrzygnięcie zgłoszonego protestu. 
 

Zastępca Skarbnika Golina J. Adamczewska omówiła autopoprawki burmistrza, które 

uwzględniają postanowienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowią załącznik nr 

5 do protokołu. 
 

Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina na lata 2018-2022.  
 

 4) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2018-2022 zostały przyjęte. 
 

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

U. Furmaniak przeszła do kolejnego punktu obrad sesji. 
 

 6) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 

– 2022 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. 
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Uchwała Nr XLVI/225/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 – 2022 została jednogłośnie podjęta  

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 7 

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

budżetu na rok 2018. 
 

Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zaproponowane zapisy dotyczące upoważnienia 

burmistrza do dokonywania zmian w budżecie nie są nazbyt szerokie.  
 

Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że upoważnienie pozwoli 

burmistrzowi na przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu 

na podstawie zarządzenia, w sytuacji kiedy zajdzie nagła potrzeba dokonania takich zmian. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że o wszystkich decyzjach informuje na bieżąco 

radnych. Jednak zwłaszcza po rozstrzygnięciach przetargów zachodzi potrzeba pilnego 

przesunięcia środków w budżecie i takie upoważnienie pozwoli na dokonanie zmian  

w budżecie z pominięciem zwoływania sesji rady.  
 

Radny W. Wojdyński podziękował za wyjaśnienia i stwierdził, że jeżeli takie upoważnienie 

usprawni realizację planowanych inwestycji, to nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 
 

 2) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych  

S. Szczepaniak odczytał zbiorczą opinię Stałych Komisji Rady Miejskiej w Golinie, która 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 

 3) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę nr SO-0952/50/5/Ko/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2018, 

która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

 4) Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła autopoprawki burmistrza, 

które m. in. uwzględniają postanowienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowią 

załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Radny M. Majewski zapytał się, czy zostały w budżecie wyodrębnione środki finansowe na 

działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
 

Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że takich środków nie ma 

wyodrębnionych w proponowanym budżecie gminy.   
 

Radny W. Wojdyński złożył wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu budżetu na 2018 r. 

tj. w załączniku nr 4 w wydatkach majątkowych z pozycji 14 pn. Budowa i przebudowa dróg, 

ulic i chodników na terenie gminy wydzielić 2 inwestycje pn. Przebudowa drogi  

w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego (od ul. Cmentarnej do ul. Partyzantów) - 

kwota 261 000 zł oraz Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego 

(od ul. Armii Poznań do posesji nr 45 przy ul. Generała Sikorskiego) - kwota 222 000 zł.  
 

 5) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak otworzyła dyskusję nad projektem budżetu.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że jest zadowolony z proponowanego budżetu gminy na 2018 r. 

Oznajmił, że większość inwestycji stanowią inwestycje drogowe. Następnie zapytał się 

radnego S. Szczepaniaka o wydatki z funduszu sołeckiego Kraśnicy dotyczące zakupu tablic 

informacyjnych na kwotę 3 500 zł. Stwierdził, że w 2016 r. było już takie samo zadanie na 
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kwotę 2 100 zł. Następnie poddał w wątpliwość utwardzenie 3 dróg gruntowych w kwocie  

1 000 zł. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że przedsięwzięcia w ramach środków funduszu 

sołeckiego uchwala zebranie wiejskie i radny sam nie decyduje na jakie inwestycje 

przeznaczyć środki.   
 

Radny S. Szczepaniak odpowiedział, że w 2016 r. zostały zakupione tablice ogłoszeniowe, 

natomiast obecnie planowane jest zakupienie tablic informujących o dojazdach do 

poszczególnych posesji.  
 

Radny J. Mirek stwierdził, że w budżecie powinny znaleźć się jeszcze środki na modernizację 

parku w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że planuje skorzystać z dofinansowania 

środków zewnętrznych w wysokości 85%, jednak najpierw będzie trzeba wykonać 

dokumentację dotyczącą renowacji parku.   
 

Radny W. Grodzki poprosił, aby burmistrz nie zapomniał o wybudowaniu drogi na  

ul. Rzeźniczej i ul. Sienkiewicza oraz wykonaniu chodnika przy ul. Kilińskiego.   
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że należy pamiętać także o inwestycjach drogowych  

w miejscowościach wiejskich, bo gmina Golina jest gminą wiejsko-miejską. 
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się w jakiej wysokości gmina otrzyma zwrot z wydatkowanych 

w 2017 r. środków funduszu sołeckiego.  
 

Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska odpowiedziała, że zwrot będzie na poziomie 

27,94% wydatków z funduszu sołeckiego.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że w sołectwach wiele inwestycji realizowanych jest dzięki 

funduszowi sołeckiemu, którego środki wyodrębnione są z budżetu gminy.  
 

Radny J. Mirek stwierdził, że w Golinie wykonana została wiele lat temu infrastruktura 

kanalizacyjna, którą należy przykryć nawierzchnią asfaltową. Natomiast, jeżeli zostanie 

zrealizowana sieć kanalizacyjna na wsiach to następnie przyjdzie czas na nawierzchnię 

asfaltową. Bezzasadne jest więc budowanie dróg, które później trzeba byłoby rozkopywać. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zaznaczył, że jeżeli zgodnie z wnioskiem złożonym przez 

radnego W. Wojdyńskiego, z proponowanej ogółem kwoty 1 186 847,26 zł na realizację 

budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy zostanie przeznaczone   

483 000 zł na dokończenie budowy ul. Generała Sikorskiego w Golinie, to w marcu  

z wolnych środków budżetu z 2017 r. będzie wnosił do radnych o uzupełnienie środków do 

wysokości pierwotnie planowanej. 
 

 6)  Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 
 

Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do projektu uchwały w sprawie budżetu 

na 2018 rok zostały przyjęte. 
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 7) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

złożonym przez radnego W. Wojdyńskiego. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 9 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 6 radnych. 
 

W związku z powyższym wniosek radnego W. Wojdyńskiego został przyjęty. 
 

 8) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

uchwały budżetowej z przyjętymi wcześniej poprawkami. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na rok 2018 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński podziękował radnym, którzy poparli jego wniosek dotyczący 

przeznaczenia środków na dokończenie budowy ul. Generała Sikorskiego w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu 

gminy na 2018 rok. 
 

Przedstawiciele mieszkańców ul. Pułaskiego poprosili o zamontowanie 2 lamp ulicznych dla 

poprawy bezpieczeństwa. 

Punkt 8 
Zastępca Skarbnika Goliny J. Adamczewska omówiła zmiany w budżecie na 2017 rok.  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na 2017 rok. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 
 

Uchwała Nr XLVI/227/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach XLVI sesji, która trwała od 

godz. 13:00 do godz. 13:35. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady XLVI sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad zmianą porządku obrad XLVI 

sesji polegającą na przeniesienie pkt. 19 w miejsce pkt. 9 porządku obrad sesji, a pkt. 9  

w miejsce pkt. 19. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

W związku z powyższym zmiana porządku obrad została przyjęta. 
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Punkt 9 

K. Kalicki wyjaśnił, że łącząc Dom Kultury i Bibliotekę w jedną instytucję kultury nie ma 

podstaw prawnych do włączania w działalność kulturalną działalności sportowej, tak więc  

w nazwie instytucji nie można wpisać sportu.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że połączenie Domu Kultury i Biblioteki w Centrum Kultury 

będzie zasadne pod warunkiem zwiększenia zatrudnienia w placówce.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wyjaśnił, że Dom Kultury powinien prowadzić zajęcia  

w godzinach popołudniowych.  
 

Radny M. Kwaśniewski stwierdził, że nie ma potrzeby rozszerzać nazwy instytucji kulturalnej 

o sport.  
 

Radny W. Grodzki oznajmił, że po połączeniu Biblioteki i Domu Kultury kierownictwo 

powstałej instytucji powinno mieć nadzór również nad działalnością sportową.  
 

Radny J. Mirek powiedział, że omawiany projekt uchwały na obecnym etapie ma charakter 

intencyjny.  
 

Radny W. Wojdyński oznajmił, że Centrum Kultury i Biblioteki będzie funkcjonowało na 

wysokim poziomie kiedy zostaną zwiększone środki finansowe na działalność kulturalną.  
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru 

połączenia samorządowych instytucji kultury - Domu Kultury w Golinie i Biblioteki 

Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum Kultury i Biblioteki. 
 

Radny W. Wojdyński o godz. 13:55 wyszedł z obrad sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.  
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 10 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVI/228/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zamiaru połączenia 

samorządowych instytucji kultury - Domu Kultury w Golinie i Biblioteki Publicznej  

w Golinie i utworzenia Centrum Kultury i Biblioteki została podjęta i stanowi załącznik nr 12 

do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński o godz. 14:00 powrócił na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 14:01 opuściła obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

Punkt 10 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2018-2021. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVI/229/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2018-2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Radna Z. Kasprzak o godz. 14:05 powróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 

Punkt 11 

Radny J. Mirek zapytał się, czy do projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień 

przyznawanych przez Gminę Golina za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia  

w działalności sportowej zostały wprowadzone zmiany zaproponowane podczas obrad 

wspólnych komisji. 
 

Olga Frońda odpowiedziała, że po przeanalizowaniu proponowanych zmian, w treści projektu 

uchwały zdecydowano nie wprowadzać żadnych korekt. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 14:12 opuściła obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie nagród  

i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Golina za wysokie wyniki sportowe oraz 

osiągnięcia w działalności sportowej. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVI/230/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nagród i wyróżnień 

przyznawanych przez Gminę Golina za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia  

w działalności sportowej została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Punkt 12 
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przejęcie działki nr 123/11 w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę 

Chabrową. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr XLVI/231/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie działki nr 123/11 w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę 

Chabrową została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Punkt 13 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej  

w obrębie Spławia. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 

Uchwała Nr XLVI/232/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie 

Spławia została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Punkt 14 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 

Uchwała Nr XLVI/233/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Golinie została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Punkt 15 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina. 
 

Radna I. Kościelska o godz. 14:27 powróciła na obrady sesji. Stan obecnych radnych wynosi 

15. 
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy do przedstawionego projektu uchwały zostały wprowadzone 

zmiany proponowane przez radnych podczas posiedzenia komisji. 
 

Radca prawny D. Kurowski wyjaśnił, że zapisy w regulaminie muszą zawierać regulacje 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proponowane zmiany byłyby więc 

sprzeczne z zapisami ustawy.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że regulamin wzorowany był na podstawie 

regulaminów funkcjonujących w innych gminach.  
 

Radny M. Kwaśniewski zaproponował, aby w §3 ust. 2 regulaminu dopisać obowiązek 

umieszczenia na pojemnikach numeru posesji. 
 

Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że taki zapis może zostać zakwestionowany przez 

nadzór wojewody, ponieważ wykracza poza regulację ustawową. Oznajmił, że nie ma 

narzędzi prawny do nałożenia na właściciela nieruchomości obowiązku opisywania 

pojemników numerem danej posesji.  
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Radny J. Mirek powiedział, że zgodnie z przytoczoną ustawą został określony termin 

oznakowania pojemników do segregowania odpadów tj. 31 grudnia 2017 r. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 

Uchwała Nr XLVI/234/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. 

Punkt 16 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała podstawę prawną projektu uchwały  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

Uchwała Nr XLVI/235/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Punkt 17 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała podstawę prawną projektu uchwały w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 

Uchwała Nr XLVI/236/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia górnych stawek 

opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik  

nr 20 do protokołu. 

Punkt 18 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy 

Golina. 
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Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 

Uchwała Nr XLVI/237/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Golina 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Punkt 19 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 

Uchwała Nr XLVI/238/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. 

Punkt 20 

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

ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2018 rok.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak powiedziała, że do planu pracy rady zostały 

wprowadzone propozycje radnego Janusza Mirka. 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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, przeciw 0 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Uchwała Nr XLVI/239/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu 

pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2018 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu. 

Punkt 21 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.  
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 
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Uchwała Nr XLVI/240/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 

24 do protokołu. 

Punkt 22 

I Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia  

w 2018 r. pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 
 

Ze względu na brak uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca 

Rady U. Furmaniak zarządziła 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. 
 

Uchwała Nr XLVI/241/2017 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2018 r. 

pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik 

nr 25 do protokołu. 

Punkt 23 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 

- odnośnie złożonego wniosku dotyczące realizacji projektu uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Golina powtórzył, że został złożony protest do Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu odnośnie negatywnej oceny merytorycznej wniosku. 

Głównym beneficjentem inwestycji jest Zakład Usług Wodnych w Koninie, 

- informacja o Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Goliny była 

zamieszczona na stronie internetowej gminy Golina. Stwierdził, że do turnieju zgłosiło się aż 

15 drużyn, 

- w wyniku postępowania grupowego zakupu energii przeprowadzonego przez Spółkę 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu gminy mogą wynegocjować niższe stawki opłat za 

energię, 

- naprawą zaniżenia na drodze "schetynówce" zajmie się po Nowym Roku ZGKiM w Golinie. 
 

Punkt 24 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny M. Wieczorek zgłosił uszkodzenie płytek chodnikowych przed remizą OSP we 

Węglewie. 
 

Radny M. Kwaśniewski zgłosił o naprawę dziury w asfalcie na drodze powiatowej 

(skrzyżowanie ul. Cmentarnej i ul. Poprzecznej). Następnie wniósł o postawienie lustra 

drogowego przy wyjeździe z ul. Hubala na ul. Cmentarną. Zgłosił zaniżenie przy zjeździe  

w Brzeźniaku z drogi powiatowej na drogę gminną w okolicy posesji p. Natywy. 
 

Radny W. Wojdyński zgłosił obawę, że w 2018 r. powtórzy się sytuacja z limitowaniem 

worków do segregowania odpadów komunalnych. 
 

Radny S. Szczepaniak zgłosił zaniżenie płyt na drodze ul. Nad Stawami w Kraśnicy, gdzie po 

opadach deszczu zbiera się woda oraz nieprzejezdny stan drogi gruntowej we Węglewskich 

Holendrach.  
 

Radny L. Kwiatkowski poprosił o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad w związku z niszczeniem pasa zieleni na ul. Mickiewicza przez samochody 

dostawcze. Następnie zwrócił uwagę na problem z porozrzucaną odzieżą przy pojemnikach  

z odzieżą na terenie Goliny. Kolejnie zapytał się na jakim etapie jest sprawa likwidacji 

pomnika pamięci żołnierzy radzieckich znajdującego się na Pl. K. Wielkiego. 
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że sprawa usunięcia pomnika została zgłoszona 

do wojewody wielkopolskiego.  
 

Radny M. Majewski zgłosił, że nie zostały uzupełnione wycinki asfaltu na drodze gminnej  

w Kawnicach po wykonaniu przyłącza wody przez Zakład Usług Wodnych.  
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek podziękował za wybudowane drogi na 

Osiedlu Zachód.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że została naprawiona nawierzchnia asfaltowa 

na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i ul. Generała Sikorskiego. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że warto byłoby wykonać przepusty pod torami 

kolejowymi na potrzeby przyszłej budowy kanalizacji i sieci gazowej. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński poparł sołtysa Kawnic J. Modelskiego odnośnie wykonania 

przepustów pod torami wykorzystując obecnie trwające roboty przy modernizacji linii 

kolejowej.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przyznał rację sołtysom i obiecał zająć się tematem. 

Zaznaczył, że będzie trzeba znaleźć środki finansowe na wykonanie przepustów. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński podziękował za wykonanie utwardzenia drogi w Adamowie. 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała pismo od mieszkańców ul. Pod Sosnami  

w Rososze Kolonii dotyczące prowadzonej działalności szkolenia psów, które stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu. 
 

Punkt 25 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 15:55 obrady XLVI sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
 

 

 
 

Protokołowała           Przewodniczyła 

            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

            Olga Frońda      

 Urszula Furmaniak 


