P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012
z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 30 marca 2012 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Z-ca Burmistrza
Andrzej Budny. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Nadzwyczajną XXII Sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:10 i poprowadziła
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska. Po powitaniu przybyłych podała, że na
ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny K. Michalak), w związku
z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych
jest co najmniej ½ radnych.
Punkt 2
Przewodnicząca Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Nadzwyczajnej XXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
Zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody /nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Golina środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Golinie za rok 2011.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie Nadzwyczajnej XXII Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Radny L. Kwiatkowski powiedział, że w §34 statutu gminy Golina jest zapisane, że „po
otwarciu sesji przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad”. Stwierdził, że przewodnicząca rady tego nie uczyniła, w związku z czym
złożył formalny wniosek w imieniu radnych klubu „Koalicja” o poszerzenie przedstawionego
porządku obrad o dodatkowe punkty tj.
1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie,
3. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Golinie.
Następnie przypomniał, że na wczorajszej sesji radni klubu „Koalicja” zadeklarowali
uczestnictwo w sesji nadzwyczajnej dotyczącej funduszu sołeckiego pod warunkiem
uwzględnienia w porządku obrad wniosku radnych klubu „Koalicja”.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że sesja została zwołana w trybie
nadzwyczajnym na wniosek 5 radnych: W. Grodzkiego, Z. Kasprzak, L. Sieczkowskiego,
W. Wojdyńskiego i M. Zielezińskiego, więc zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym radni wnioskodawcy muszą wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian do porządku
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obrad sesji. Następnie zapytała się, czy radni wnioskodawcy wyrażają zgodę na dokonanie
zmian w porządku obrad.
Radni: W. Grodzki, Z. Kasprzak, L. Sieczkowski, W. Wojdyński i M. Zieleziński
wnioskujący o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym nie wyrazili zgody na poszerzenie
porządku obrad o wnioskowane przez radnego L. Kwiatkowskiego punkty.
Radny S. Szczepaniak zawnioskował o ogłoszenie 10 min. przerwy.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że radni powinni reprezentować wyborców
i dbać o dobro gminy. Poprosiła radnych o powstrzymanie się od złych emocji.
Radny W. Grodzki oznajmił, że radni wnioskowali o zwołanie nadzwyczajnej sesji, ponieważ
uchwały uwzględnione w porządku obrad należy podjąć w określonym terminie, który dla
ustalenia funduszu sołeckiego mija dnia 31 marca br. Natomiast niektórym radnym zależy
wyłącznie na zmianie przewodniczącego rady, a nie mają na względzie dobra gminy.
Radny L. Kwiatkowski odczytał oświadczenie w imieniu radnych klubu „Koalicja”, cyt.:
„w dniu wczorajszym na sesji odczytałem oświadczenie klubu radnych „Koalicja”, gdzie
zadeklarowaliśmy obecność na sesji nadzwyczajnej dotyczącej między innymi funduszu
sołeckiego pod warunkiem uwzględnienia w porządku obrad wniosków formalnych
zgłoszonych na wczorajszej sesji. Z otrzymanych zawiadomień o sesji nadzwyczajnej wynika
jednoznacznie, iż nie uwzględniono w dalszym ciągu wniosków formalnych klubu „Koalicja”
oraz to, że Pani Przewodnicząca na dzisiejszej sesji nie poddała pod głosowanie zgłoszonego
wniosku. Tym samym po raz kolejny złamała Pani prawo samorządowe, w tym statut gminy
oraz nie przestrzega Pani zasad demokracji. W tej sytuacji wobec złożonego przez nas
oświadczenia zmuszeni jesteśmy opuścić salę obrad zaznaczając jednocześnie, że to Pani
Przewodnicząca Rady swoim egoistycznym postępowaniem doprowadziła do nie podjęcia
uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok”.
Następnie radni U. Furmaniak, I. Kościelska, L. Kwiatkowski, W. Miętkiewicz,
S. Szczepaniak, J. Szrama, M. Wieczorek opuścili o godz. 12:20 obrady XXII sesji Rady
Miejskiej w Golinie, w związku z czym liczba obecnych radnych na sesji wynosi 7, więc nie
ma quorum.
Radny Z. Maciaszek powiedział, że nie podpisał dzisiejszego oświadczenia radnych klubu
„Koalicja” i pozostał na sali, ponieważ obowiązkiem radnego jest uczestniczenie w obradach
rady i uważa, że należy podjąć decyzje co do dzisiejszych tematów sesji.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że należy zapoznać się z zapisami ustawy samorządowej
i statutu gminy, czy zasadny jest dalszy ciąg sesji.
Radny W. Grodzki powiedział, że może udałoby przekonać się do powrotu chociaż jednego
z radnych, którzy opuścili obrady sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska powiedziała, że liczy na rozsądek radnych i poprosiła
radnego Z. Maciaszka, aby przekonał radnych klubu „Koalicja” do powrotu na sesję.
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska odczytała uchwałę nr 6/559/2012 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie usunięcia nieprawidłowości w uchwale
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny W. Wojdyński zapytał się o termin usunięcia nieprawidłowości w uchwale
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, który został wskazany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
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Przewodnicząca Rady A. Kapturska odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
podała dzień 10 kwietnia do usunięcia wskazanych usterek.
Radny W. Grodzki zapytał się Przewodniczącej Rady A. Kapturskiej jakie jest jej stanowisko
odnośnie uchwalenia na przyszły rok funduszu sołeckiego. Oznajmił, że z uwagi na fakt iż
środki z funduszu nie mogą być przekazane radom osiedlowym nie głosowałby za
uchwaleniem funduszu sołeckiego na przyszły rok, tylko wstrzymałby się od głosu.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska odpowiedziała, że fundusz sołecki powinien zostać
uchwalony z uwagi na to, że niektóre sołectwa rozplanowały inwestycje na parę lat i środki
finansowe otrzymują wszystkie sołectwa. Powiedziała, że poniesione wydatki ze środków
funduszu sołeckiego podlegają częściowemu zwrotowi z budżetu państwa, co w przypadku
naszej gminy stanowi zwrot na poziomie 30% poniesionych wydatków. Jednak Skarbnik
Goliny na wspólnych posiedzeniach komisji proponowała, aby rada nie podejmowała
uchwały odnośnie wyodrębnienia funduszu w roku przyszłym, co tłumaczyła trudną sytuacją
finansową gminy. Następnie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że niektórzy radni dla
własnych prywatnych interesów poświęcają dobro gminy.
Radny W. Wojdyński zawnioskował o ogłoszenie 10 min. przerwy.
W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak powiedziała, że radni z klubu „Koalicja” nieprawnie
opuścili obrady dzisiejszej sesji, ponieważ sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na
wniosek 5 radnych i tylko radni wnioskodawcy mogą wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian
do porządku sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska oznajmiła, że radny L. Kwiatkowski zarzuca jej
niezgodne z prawem działanie, jednak to wyłącznie jemu zależy na załatwieniu własnych
interesów. Następnie Przewodnicząca ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 12:40 do 12:55.
Po przerwie radny W. Wojdyński zapytał się, czy może wyjść do radnych klubu „Koalicja”,
aby zapytać się, czy radni powrócą na obrady sesji.
Po wyrażeniu zgody przez Przewodniczącą Rady A. Kapturską radny W. Wojdyński wyszedł
z sali narad.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska przypomniała, że kwota z funduszu sołeckiego na 2013
rok wynosi 240 tys. zł dla wszystkich sołectw i z budżetu państwa gmina otrzyma 30%
zwrotu poniesionych wydatków.
Burmistrz Goliny T. Nowicki przypomniał, że należy wziąć pod uwagę iż gmina otrzyma
niższą o 500 tys. zł subwencję. Coraz więcej zadań nakładanych jest na samorządy,
a kondycja finansowa samorządów nie jest najlepsza. Większość wydatków z budżetu gminy
związana jest z oświatą, którą musimy finansować w większości z własnych środków.
Również pozyskanie środków z funduszy unijnych wiąże się z zapewnieniem w budżecie
własnych środków, co przy stanie naszego budżetu jest bardzo trudne. Obecnie w związku
z wymarznięciem ozimin wystosowany został apel o umarzanie podatków rolnikom, którzy
ponieśli szkody mrozowe. Wiąże się to z mniejszymi wpływami do budżetu, więc chociaż
dochody zostały zaplanowane na pewnym poziomie to nie zostaną one osiągnięte
w zamierzonej wysokości.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy na terenie gminy są duże szkody
mrozowe w uprawach.
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Burmistrz Goliny T. Nowicki odpowiedział, że obecnie do Urzędu rolnicy zgłaszają szkody
w uprawach, a następnie powołane komisje będą dokonywały oględzin w terenie.
Sołtys Lubcza S. Simiński powiedział, że oprócz żyta wszystko wymarzło.
Radny W. Wojdyński po powrocie na salę narad powiedział, że radni klubu „Koalicja” chcą
przemyśleć złożoną przez niego propozycję, więc wnosi o ogłoszenie przerwy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady A. Kapturska ogłosiła przerwę trwającą od
godz. 13:05 do 13:15.
Po zakończeniu przerwy radny Z. Maciaszek przekazał, że radni klubu „Koalicja” podjęli
decyzję, że nie powrócą na obrady dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady A. Kapturska stwierdziła, że w czasie niedyspozycji radnego J. Szramy
nie zwoływała sesji, aby nie pozbawiać radnego części diety. W obecnej sytuacji stratę
w wypłacie diety poniesie radny K. Michalak, który aktualnie przebywa w sanatorium.
Sądziła, że radni klubu „Koalicja” zachowają się rozsądnie i ważne dla gminy sprawy zostaną
dzisiaj załatwione. Stało się jednak inaczej.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że zarzuty stawiane Przewodniczącej Rady przez radnych
klubu „Koalicja” są bezpodstawne. Powiedział, że Przewodnicząca Rady ze swoich
obowiązków wywiązuje się bardzo dobrze i w swoim działaniu kieruje się dobrem gminy.
Wobec braku quorum i niemożności podjęcia uchwał Przewodnicząca Rady Anna Kapturska
zamknęła o godz. 13:20 obrady Nadzwyczajnej XXII Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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