
1 

 

P R O T O K Ó Ł   NR  XXVII/2012 

z odbytej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 5 czerwca 2012 roku 
 

Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 13 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w obradach udział wziął Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki. 
 

Punkt 1 

XXVII Sesję Rady Miejskiej otworzyła o godz. 17:00 i poprowadziła W-ce Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Zofia Kasprzak. Po powitaniu przybyłych podała, że na ustawowy stan 15 

radnych obecnych jest 13 (radni nieobecni: Anna Kapturska i Leszek Sieczkowski),  

w związku z czym podjęte uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, 

obecnych jest co najmniej ½ radnych. Poinformowała, że sesja została zwołana w trybie 

nadzwyczajnym ze względu na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie Wspólnotom Mieszkaniowym nieruchomości gruntowej zabudowanej 

budynkiem kotłowni, stanowiącej własność Gminy Golina, położonej w mieście Golina przy 

ulicy Poprzecznej w trybie bezprzetargowym. 

Punkt 2 

W-ce Przewodnicząca Zofia Kasprzak przedstawiła proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Wspólnotom 

Mieszkaniowym nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni, 

stanowiącej własność Gminy Golina, położonej w mieście Golina przy ulicy 

Poprzecznej w trybie bezprzetargowym. 

4. Zakończenie Nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Punkt 3  

W-ce Przewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie Wspólnotom Mieszkaniowym nieruchomości gruntowej zabudowanej 

budynkiem kotłowni, stanowiącej własność Gminy Golina, położonej w mieście Golina przy 

ulicy Poprzecznej w trybie bezprzetargowym. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że warunki umowy dzierżawy nieruchomości powinny 

umożliwić Wspólnotom bezkosztowe wycofanie się z umowy w sytuacji kiedy rachunek 

ekonomiczny z dostarczania ciepła wyprodukowanego przez kotłownię okaże się dla 

mieszkańców bloków niekorzystny. 
 

Ze względu na brak dalszych uwag do przedstawionego projektu uchwały W-ce 

Przewodnicząca Rady Z. Kasprzak zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 13. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 

Za głosowało 13 radnych. 
 

Uchwała Nr XXVII/104/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Wspólnotom 

Mieszkaniowym nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni, stanowiącej 

własność Gminy Golina, położonej w mieście Golina przy ulicy Poprzecznej w trybie 

bezprzetargowym została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Punkt 4 

Wobec zrealizowania porządku obrad, W-ce Przewodnicząca Rady Zofia Kasprzak zamknęła 

o godz. 17:07 obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Golinie. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                Przewodniczyła 

             W-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Jolanta Piasecka  

                   Zofia Kasprzak 


