P R O T O K Ó Ł NR IV/2015
z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 29 i 30 stycznia 2015 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, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk, Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz i radca prawny Dominik Kurowski. Lista
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
IV sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzyła o godz. 12:05 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 IV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III 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 2015 – 2018:
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 2015 – 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2015:
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 udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Golinie na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015
rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów samorządów mieszkańców Gminy
Golina.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Węglew - Kolonia.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Golinie.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski zawnioskował o usunięcie z porządku obrad
IV sesji następujących punktów: 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw i 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad IV sesji Rady
Miejskiej w Golinie po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III 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 2015 – 2018:
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 2015 – 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2015:
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 udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Golinie na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015
rok.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów samorządów mieszkańców Gminy
Golina.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Węglew - Kolonia.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego
porządku obrad sesji.
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 porządek obrad IV sesji po wprowadzonych zmianach został
przyjęty.
Punkt 3
Radny K. Substelny zawnioskował o przyjęcie protokołu z III sesji z pominięciem
odczytywania podczas dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z powyższym protokół z III 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.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w ramach zawartego ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej w jednostkach organizacyjnych gminy znajduje się
ubezpieczenie jednostek OSP. Następnie zapytał się, czego dotyczył podpisany aneks do
umowy na budowę szlaku turystycznego we Węglewie etap II oraz dlaczego wjazdy do
posesji nie zostały wyłożone kostką chodnikową tylko są wysypane destruktem.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że mienie jednostek OSP nie jest własnością gminy,
więc gmina nie może ubezpieczać majątku OSP. Obowiązek ubezpieczenia należy do
jednostek OSP.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że podpisany aneks do umowy dotyczył
płatności wykonanej inwestycji oraz wyznaczenia terminu usunięcia usterek do 30 stycznia
br. Natomiast wjazdy do posesji zostały wykonane z destruktu, ponieważ w przedsięwzięciu,
ze względów na obniżenie kosztów nie została uwzględniona kostka do wykonania
utwardzenia wjazdów.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że urządzenie wjazdów należy do właściciela
nieruchomości.
Radny W. Wojdyński zapytał się kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne
zniszczenia powstałe w wyniku uszkodzenia np. syreny alarmowej, jak miało to miejsce
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w Dobrosołowie kiedy podczas wichury z budynku strażnicy spadła syrena alarmowa
i zniszczyła samochody zaparkowane obok strażnicy.
Sekretarz Goliny H. Bąk oznajmił, że jest to trudna sprawa, ale zgodnie z przepisami
ubezpieczenie należy do właściciela majątku.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Radny J. Mirek zapytał się o wysokość kosztów oraz procedurę związane ze zwolnieniem
z pracy z-cy burmistrza p. Andrzeja Budnego.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski poprosił o interwencję ze strony gminy
odnośnie uporządkowania przez właściciela placu na narożniku ul. Kościuszki i Mickiewicza.
Następnie zapytał się o plany związane z przeznaczeniem działki po rozebranym budynku
byłego młyna na ul. Poniatowskiego.
Punkt 6
1) I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015 – 2018.
2) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę Nr SO-0957/47/5/Ko/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golina na
lata 2015-2018, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
3) Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił dochody i wydatki zaplanowane
w projekcie budżetu gminy na rok 2015. Następnie poprosił radnych o rozwagę przy
podejmowaniu uchwały budżetowej. Powiedział, że przedstawiony projekt budżetu wraz
z autopoprawkami ma na celu rozwój gminy i dobro jej mieszkańców. Następnie obiecał, że
będzie czynił starania o pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji, które
przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Stwierdził, że przedłożony projekt budżetu
jest realny do wykonania zgodnie z założeniami przepisów o finansach publicznych.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła autopoprawki burmistrza do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski w imieniu grupy radnych złożył wniosek o nie
wprowadzanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 inwestycji budowy
przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie uzasadniając wniosek wysokimi
kosztami inwestycji oraz związanym z tym zahamowaniem w najbliższych latach wykonania
innych potrzebnych w gminie przedsięwzięć.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że przedstawił radnym dwie wersje autopoprawek
tj. z budową hali oraz bez hali widowiskowo-sportowej. W wyniku dyskusji podczas
wspólnego posiedzenia Komisji radni zdecydowali o przedłożeniu do projektu budżetu
autopoprawki z wersją zakładającą budowę hali widowisko-sportowej w kwocie 8,5 mln zł
rozłożoną na 3 lata: 500 tys. zł w 2015 r., w 2016 r. – 4 mln zł, w 2017 r. – 4 mln zł. Obecnie
nieznana jest dokładna wysokość kwot dofinansowania budowy hali jak również możliwości
pozyskania środków unijnych na realizację innych inwestycji na terenie gminy. W miesiącu
maju będziemy wiedzieli jakie są realne szanse pozyskania dofinansowania
i wtedy podejmiemy decyzję odnośnie przystąpienia do wykonania poszczególnych
przedsięwzięć istotnych dla rozwoju gminy. Przypomniał radnym, że każdy z radnych
w prowadzonej kampanii wyborczej w swoim programie zakładał budowę hali widowiskowo4

sportowej. Stwierdził, że projekt na budowę hali został opracowany już w 2007 r. i już od tylu
lat mieszkańcom gminy obiecuje się powstanie hali. Zawnioskował więc do radnych
o uwzględnienie w budżecie gminy środków finansowych na budowę hali widowiskowosportowej.
Radca prawny D. Kurowski zauważył, że radny M. Majewski złożył wniosek w imieniu
grupy radnych, w związku z czym należy podać nazwiska tych radnych.
Radny W. Grodzki powiedział, że zdziwiony jest wnioskiem złożonym przez radnego
M. Majewskiego, ponieważ na wcześniejszych wspólnych posiedzeniach Komisji Rady
wszyscy radni byli zgodni i opowiedzieli się za przystąpieniem do budowy hali w Golinie.
Radny J. Mirek przypomniał, że w grudniu 2014 r. grupa radnych przegłosowała
wprowadzenie do budżetu 124 tys. zł z przeznaczeniem na przeprojektowanie budowy hali
w systemie pasywnym. Zapytał się, czy obecnie ta sama grupa radnych wnioskuje o całkowitą
rezygnację z budowy hali sportowej w Golinie. Taka decyzja równoznaczna jest
z roztrwonieniem pieniędzy gminy.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski powiedział, że kwota 124 tys. zł została
rozdysponowana jeszcze w poprzedniej kadencji kiedy burmistrzem był p. Tadeusz Nowicki.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przyznała, że umowa z projektantem na opracowanie
przeprojektowania budowy hali w systemie pasywnym została podpisana przez burmistrza
T. Nowickiego. Nie pamięta tylko kiedy nastąpiła zapłata za wykonaną usługę.
Radny J. Mirek stwierdził, że nie rozumie dzisiejszego wniosku grupy radnych, którzy
wcześniej opowiedzieli się za przystąpieniem do rozpoczęcia budowy hali sportowej, która to
inwestycja w wysokości 10 mln zł została wprowadzona do projektu budżetu na rok 2015
przez poprzedniego burmistrza T. Nowickiego.
Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że hala sportowa będzie służyć mieszkańcom całej gminy.
Obecnie na terenie gminy nie ma odpowiedniego obiektu sportowego otwartego przez cały
rok, z którego młodzież mogłaby korzystać i rozwijać swoje umiejętności sportowe.
Przypomniała, że projektodawcą budowy hali widowiskowo-sportowej jest poprzedni
burmistrz T. Nowicki, z którego komitetu wyborczego w obecnym składzie Rady Miejskiej
w Golinie jest większość radnych. Zdziwiona więc jest dzisiejszą decyzją tych radnych.
Zaapelowała do grupy radnych o wycofanie złożonego wniosku i o wprowadzenie do budżetu
na 2015 rok budowy hali sportowej.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski stwierdził, że radni nie są przeciwni budowie
hali widowiskowo-sportowej, ale nie zgadzają się na budowę tak kosztownej hali, która to
inwestycja może przyczynić się do utraty przez gminę płynności finansowej.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że wprowadzając do budżetu środki finansowe na budowę
hali radni nie decydują o rozpoczęciu jej budowy. Oznajmiła, że nie jest jeszcze wiadome
w jakiej wysokości gmina może otrzymać dofinansowanie do budowy.
Radny W. Grodzki zawnioskował o wycofanie złożonego wniosku przez radnego
M. Majewskiego.
Radna A. Kapturska poprosiła, aby radny M. Majewski podał nazwiska radnych w imieniu
których złożył wniosek.
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II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski powiedział, że nazwiska radnych poda po
przerwie.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski złożył wniosek o wycofanie z wydatków
majątkowych 30 tys. zł przeznaczonych na budowę przyłącza wodociągowego
w miejscowości Węglew.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jednym z zadań własnych gminy jest
zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę poprzez budowę wodociągów. Jeżeli gmina
ma się rozwijać to należy przygotować odpowiednią infrastrukturę. Na terenie gminy
szczególnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe we Węglewie i Kraśnicy. Następnie
podał numery działek nieruchomości w Węglewie-Kol., do których planowane jest
wybudowanie wodociągu wraz z długościami poszczególnych odcinków. Jednocześnie
zaznaczył, że Zakład Usług Wodnych z Konina będzie brał udział w partycypacji kosztów
budowy. Potem zawnioskował do radnych o pozostawienie w budżecie omawianej inwestycji.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski w związku z powyższymi wyjaśnieniami
Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego wycofał złożony wcześniej wniosek.
Radny W. Grodzki zwrócił się ponownie do radnego M. Majewskiego o wycofanie złożonego
wniosku.
Radna I. Kościelska w imieniu grupy radnych złożyła wniosek o wprowadzenie do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 kolejnych zmian tj. zwiększenie o 10
tys. zł do kwoty 30 tys. zł wydatków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń mieszkalnych
w Szkole Podstawowej w Kawnicach na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz
wprowadzenie 10 tys. zł na modernizację garaży w OSP Przyjma.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że zwiększenie wydatków na adaptację
pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Kawnicach uważa za zasadne.
Natomiast co do wprowadzenia środków na modernizację garaży w OSP Przyjma stwierdził,
że inne jednostki OSP złożyły także wnioski o dofinansowanie, więc zaproponował aby
poczekać do końca marca kiedy będziemy znać kwotę nadwyżki finansowej z roku 2014.
Wtedy będzie można zdecydować o jej podziale na konkretne przedsięwzięcia. Przypomniał,
że OSP Golina oczekuje na przeprowadzenie remontów garaży, na które to potrzebne jest ok.
30 tys. zł.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że w projekcie budżetu zapisane są wydatki w wysokości
20 tys. zł przeznaczone na adaptację pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej
w Kawnicach. Uważa, więc że 20 tys. zł powinno wystarczyć, aby dokończyć remont
pomieszczeń w szkole w Kawnicach. Przypomniała, że w ubiegłym roku p. dyrektor szkoły
miała możliwość pozyskania środków zewnętrznych na urządzenie oddziału przedszkolnego,
jednak taki wniosek nie został złożony.
Radna I. Kościelska powiedziała, że na wspólnym posiedzenie Komisji w dn. 21 stycznia
sygnalizowała złożenie wniosku w przedstawionej treści.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie, która trwała od godz. 13:45 do 14:15.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
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II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski oznajmił, że podtrzymuje złożony wcześniej
wniosek. Jednocześnie obiecał, że grupa radnych w pierwszym półroczu powróci do tematu
budowy hali, kiedy będą znane kwoty dofinansowania do inwestycji.
4) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się, czy autopoprawki burmistrza mają
być głosowane w całości, czy każda oddzielnie. Następnie zarządziła głosowanie nad
przegłosowaniem autopoprawek w całości.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad
autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Goliny w całości.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 6 radnych, przeciw 8 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Wobec powyższego autopoprawki Burmistrza Goliny do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2018 nie zostały przyjęte.
5) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przeprowadzeniem
głosowania wniosków złożonych przez radnych w całości.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw 4 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym radni zdecydowali o przeprowadzeniu jednego głosowania nad
wnioskami złożonymi przez radnych.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy można łączyć wnioski radnych i przeprowadzić
kompleksowe głosowanie.
Radny W. Grodzki przypomniał, że radny M. Majewski obiecał podać po przerwie nazwiska
radnych w imieniu których radny składał wniosek.
Radca prawny D. Kurowski stwierdził, że wnioski radnych powinny być głosowane
oddzielnie.
Radna Z. Kasprzak zapytała się, czy wniosek złożony przez radnego M. Majewskiego jest
ważny od strony formalnej.
Radny J. Mirek wniósł o podanie przez radnego M. Majewskiego nazwisk radnych w imieniu
których wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do WPF.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski stwierdził, że złożył wniosek we własnym
imieniu po wcześniejszym skonsultowaniu z grupą radnych.
Radny J. Mirek stwierdził, że radny M. Majewski w swoich wypowiedziach nie jest
konsekwentny. Przypomniał, że radny M. Majewski składając wniosek kilkakrotnie
podkreślał, że występuje w imieniu grupy radnych.
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Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że od strony przepisów prawnych wniosek radnego
M. Majewskiego jest ważny.
Burmistrz Goliny M. Durczyński poprosił, aby na dzisiejszej sesji nie podejmować decyzji
o dofinansowaniu do pojedynczych jednostek OSP. Powiedział, że przyjęcie wniosku radnej
I. Kościelskiej spowoduje składanie wniosków o dofinansowanie przez pozostałe jednostki
OSP oraz doprowadzi do powstania niepotrzebnych animozji.
Radna I. Kościelska powiedziała, że podtrzymuje swój wniosek.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że budynek strażnicy OSP w Golinie wymaga
przeprowadzenia kompleksowej modernizacji. Jednak jednostka nie wystąpiła z wnioskiem
o przyznanie pieniędzy, chociaż OSP w Golinie wyjeżdża do wszystkich akcji ratowniczych.
Powiedział, że to burmistrz odpowiada za zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminie i należy
jemu pozostawić możliwość decydowania i na pewno wszystkie gminne jednostki OSP
w stosownym czasie otrzymają środki na poprawę zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że popiera wniosek radnego M. Kwaśniewskiego.
Radny W. Grodzki złożył wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady radny
L. Kwiatkowski opowiadał się za budową hali sportowej, więc chciałaby usłyszeć, czy radny
zmienił zdanie odnośnie budowania hali.
Radny J. Mirek powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt budżetu na rok 2015 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata
2015-2018.
Radny L. Kwiatkowski oznajmił, że nie jest przeciwny budowie hali tylko nie zgadza się, aby
na budowę hali zostało przeznaczone aż 8,5 mln zł.
Radny W. Wojdyński wniósł o przekazanie radnym kserokopii odczytanego przez radnego
M. Majewskiego uzasadnienia do złożonego wniosku.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski stwierdził, że są to jego prywatne notatki i nie
uważa za stosowne, aby osobiste zapiski udostępniać pozostałym radnym.
Radny W. Wojdyński oznajmił, że na sesji rady, radny M. Majewski nie jest osobą prywatną
tylko radnym.
Radna A. Kapturska powiedziała, że zgodnie z sugestią radcy prawnego D. Kurowskiego
wniosek radnego M. Majewskiego powinien zostać uzupełniony o nazwiska pozostałych
radnych.
Radny W. Grodzki zawnioskował o przekazanie radnym na piśmie wniosku złożonego przez
radnego M. Majewskiego.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie, która trwała od godz. 14:45 do 15:00.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Radna A. Kapturska zapytała się, czy prawdą jest, że radni swoim majątkiem odpowiadają za
podjęte przez nich decyzje.
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Radca prawny D. Kurowski odpowiedział, że w Polsce nie ma odpowiedzialności majątkowej
radnych.
Radny J. Mirek oznajmił, że w dalszym ciągu chciałby poznać nazwiska grupy radnych.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski powiedział, że wniosek złożył we własnym
imieniu po konsultacji z grupą radnych.
Radny W. Grodzki poprosił, aby radny M. Majewski przekazał radnym kserokopię
uzasadnienia do złożonego wniosku.
Radny M. Wieczorek poprosił radnego M. Majewskiego o poinformowanie radnych, czy
złożony wniosek w imieniu grupy radnych był z nim konsultowany.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski odpowiedział, że nie omawiał złożonego
wniosku z radnym M. Wieczorkiem.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy można przeprowadzić imienne głosowanie nad
złożonymi wnioskami radnych.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski złożył wniosek o zmianę zapisów do treści
projektu uchwały WPF zgodnie z zapisami w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej tj.
zapisać w §1 pkt 2 „do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, natomiast w §2
„ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały”.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jeżeli do budżetu nie zostanie wprowadzona
inwestycja budowy hali to w najbliższych 4 latach hala sportowa w Golinie nie zostanie
wybudowana z powodu utraty możliwości na pozyskanie funduszy z zewnątrz. Poza tym
zaproponowany przez radną I. Kościelską wniosek spowoduje skłócenie pomiędzy
jednostkami OSP w gminie. Powiedział, że w ubiegłym roku OSP w Przyjmie otrzymała
dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł, natomiast inne jednostki OSP, które wyjeżdżają
częściej do akcji ratowniczych i gaśniczych nie otrzymały takiego dofinansowania.
Radny W. Grodzki powiedział, że za 4 lata skończą się wszelkie fundusze dofinansowujące,
a gmina wyłącznie z własnych środków nie wybuduje hali.
Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że będzie składała wniosek o odwołanie radnej U. Furmaniak
z funkcji Przewodniczącej Rady motywując go tym, że Przewodnicząca Rady przeciwna jest
budowie hali sportowej. Przypomniała, że wszyscy radni w swoich programach wyborczych
zakładali wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Golinie.
Radny W. Grodzki ponowił wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad
autopoprawkami burmistrza.
Radna A. Kapturska poprosiła radnych o wyciszenie emocji. Powiedziała, że na wspólnych
posiedzeniach Komisji radni opowiedzieli się za budową hali, więc nie rozumie skąd wzięła
się dzisiaj zmiana ustaleń poczynionych na posiedzeniach Komisji. Powiedziała, że burmistrz
przedłożył wszystkie argumenty przemawiające za budową hali i należy dać szansę
burmistrzowi na rozpoczęcie budowy hali. Natomiast jeżeli okaże się, że dofinansowania do
inwestycji nie będą wystarczające będzie można wycofać się z realizacji budowy hali.
Radny K. Substelny zapytał się, czy burmistrz zagwarantuje dzisiaj za jaką kwotę zostanie
wybudowana hala.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że ostateczna kwota będzie znana dopiero po
rozstrzygnięciu przetargu. Przypomniał, że projekt na budowę hali sportowej został
opracowany w 2007 r. a kosztorys opiewa na 10 mln zł. W ubiegłym roku projekt został
jeszcze zmieniony na budowanie hali w systemie pasywnym, na który to z budżetu gminy
zostało przyznane 124 tys. zł. Były to decyzje podjęte przez burmistrza T. Nowickiego.
Oznajmił, że nie wie dlaczego p. T. Nowicki upierał się, znając możliwości finansowe
budżetu gminy, aby została wybudowana tak kosztowna hala. Powiedział, że parokrotnie
nauczyciele wychowania fizycznego składali wnioski wraz z propozycjami projektów
budowy mniejszej i tańszej hali. Jednak burmistrz T. Nowicki nie uwzględniał ich wniosków,
więc nie rozumie czym kierował się p. T. Nowicki podejmując takie a nie inne decyzje.
Radna A. Kapturska powiedziała, że poprzedni burmistrz T. Nowicki powtarzał, że Golinę
jest stać na tak pokaźną halę sportową.
Radny K. Substelny powiedział, że radni nie mając podanych konkretnych kosztów nie mogą
głosować za budową hali.
Radny J. Mirek zapytał się radnego K. Substelnego, czy poprzedni burmistrz T. Nowicki,
który był projektodawcą budowy hali za 10 mln zł dał gwarancję wybudowania hali za
mniejszą kwotę.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że przetarg będzie można unieważnić, jeżeli okaże się, że
gmina nie będzie mogła ze względów finansowych zrealizować tej inwestycji.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że obecnie wiadomo jest, że z Ministerstwa
Sportu możemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu LEMUR – 2 mln zł. Gmina złożyła
do Urzędu Marszałkowskiego aprobatę realizacji budowy hali i jest na 20 miejscu listy
oczekujących na dofinansowanie.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że w najbliższym czasie skończy się możliwość
ubiegania się o środki z zewnątrz. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy posiadać
komplet dokumentów danej inwestycji wraz z zabezpieczonymi w budżecie środkami
finansowymi. Stwierdził, że ze względów finansowych gminy nie było i nie jest stać na
wybudowanie hali sportowej za 10 mln zł. Jednak projekt hali nie został zmieniony, a obecnie
nie ma czasu na opracowanie nowego projektu. Zaproponował więc, aby przyjąć do budżetu
inwestycję budowy hali sportowej w wersji zaproponowanej przez burmistrza
w autopoprawkach tj. w roku 2015 – 500 tys. zł, w 2016 r. – 4 mln zł, w 2017 r. - 4 mln zł.
Jednocześnie powiedział, że budowa hali sportowej spowoduje, że inne obligatoryjne
inwestycje w gminie, wynikające z dyrektyw unijnych, nie będą mogły być realizowane.
Radna Z. Kasprzak powiedziała, że jeśli w budżecie nie będzie zapewnionych środków na
budowę hali to gmina zostanie wykreślona z listy ubiegających się o dofinansowanie.
Oznajmiła, że jeśli w ciągu roku okaże się, że koszty budowy przewyższają możliwości
finansowe budżetu gminy zawsze będzie można zrezygnować z rozpoczęcia budowy.
Oznajmiła, że Burmistrz Goliny M. Durczyński ma na względzie dobro gminy i nie dopuści,
aby gmina popadła w kłopoty finansowe.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski zapytał się, czy można byłoby w ciągu
najbliższego tygodnia ustalić jakie są szanse na zmianę projektu budowy hali za mniejszą
kwotę i w trybie nadzwyczajnym zwołać sesję, aby wprowadzić do budżetu środki na
rozpoczęcie budowy hali.
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Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że do radnych należy podjęcie decyzji, ale nie
można w nieskończoność odkładać tematu budowy hali, bo w rezultacie hala sportowa
w Golinie nigdy nie powstanie.
Radna Z. Kasprzak zaapelowała do radnych, aby zgodzili się na wprowadzenie do budżetu
środków na rozpoczęcie realizacji budowy hali.
I W-ce Przewodniczący L. Kwiatkowski zawnioskował o ogłoszenie przerwy.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy wniosek radnego M. Majewskiego będzie głosowany
z uzasadnieniem, czy bez uzasadnienia.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski odpowiedział, że wniosek będzie głosowany bez
uzasadnienia.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie, która trwała od godz. 15:40 do 16:05.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski złożył wniosek o wprowadzenie do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 budowę hali widowiskowo-sportowej
w kwocie 4,5 mln zł, rozłożoną na 3 lata: w 2015 r. – 500 tys. zł, w 2016 r. – 2 mln zł, w 2017
r. – 2 mln zł.
Radny W. Wojdyński powiedział, że burmistrz bez zgody rady gminy nie może decydować
o rozpoczęciu jakiejkolwiek inwestycji, czy zaciągnięciu kredytu. Tak więc jeżeli po
rozstrzygnięciu przetargu okaże się, że środki finansowe gminy nie pozwolą na wykonanie
inwestycji, zawsze można przetarg unieważnić. Oznajmił, że grupa radnych odrzucając
autopoprawki burmistrza, oprócz budowy hali nie wprowadziła do budżetu także innych
istotnych zmian. Natomiast we wniosku radnego M. Majewskiego mowa jest tylko o nie
ujmowaniu w budżecie budowy hali.
Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy środki na dofinansowanie inwestycji gmina
otrzymuje w trakcie realizacji czy po zakończeniu inwestycji.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zazwyczaj środki finansowe z zewnątrz
wpływają po zakończeniu inwestycji.
Radny W. Grodzki powiedział, że nie można zmniejszać wydatków na budowę hali, ponieważ
wtedy zaniżamy wysokość dofinansowania.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że w ciągu roku można
wprowadzać zmiany do budżetu.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w każdym momencie można wprowadzać
zmiany do budżetu, a inicjatywa zmian budżetu należy do burmistrza.
Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że wprowadzając do WPF budowę hali za 4,5 mln
zł rezygnujemy z budowy na podstawie opracowanego już projektu, co wiąże się ze
zleceniem opracowania nowego projektu budowy hali sportowej, na co nie mamy czasu.
Wnioski o dofinansowanie należy składać z kompleksową dokumentacją inwestycji
i z wykazanymi w budżecie środkami finansowymi. Powiedział, że radni muszą liczyć się
z tym, że wydane do tej pory pieniądze w wysokości 300 tys. zł na opracowanie dokumentacji
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zostaną zmarnowane. Stwierdził, że w obecnej sytuacji mszczą się decyzje podejmowane
przez poprzedniego burmistrza T. Nowickiego. Poinformował, że jutro spotyka się
z projektantem budowy hali, który zobowiązał się przedstawić kosztorys inwestorski.
Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że do WPF należy przyjąć budowę hali za 8,5 mln zł,
ponieważ zawsze będzie można wydatki obniżyć, natomiast trudniej będzie podwyższyć
wydatki.
Radny K. Szymański zawnioskował o przerwę w obradach IV sesji do jutra, czyli 30 stycznia
godz. 11:00 ze względu na pozyskanie dodatkowych informacji w sprawie kosztów budowy
hali po rozmowie burmistrza z projektantem, co umożliwi radnym podjęcie ostatecznej
decyzji w podjęciu uchwał budżetowych.
Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że wprowadzając do budżetu budowę hali zaproponowaną
przez burmistrza M. Durczyńskiego nie spowodujemy żadnego zagrożenia dla finansów
gminy, ponieważ jest możliwość wycofania się z budowy.
Radny W. Grodzki ponowił wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad
autopoprawkami burmistrza.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że nadal podtrzymuje swój
wniosek.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski powiedział, że wycofuje złożony wcześniej
wniosek.
Radny W. Wojdyński powiedział, że autopoprawki burmistrza zostały odrzucone, więc
najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji byłoby przeprowadzenie reasumpcji głosowania
nad autopoprawkami burmistrza.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że jutro rano wyjeżdża do Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu, więc nie jest możliwe, aby był obecny jutro na sesji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego
K. Szymańskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 4 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku powyższym Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach IV
sesji Rady Miejskiej w Golinie do dnia 30 stycznia br. godz. 13:00.
W dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 13:15 Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak
wznowiła obrady IV sesji Rady Miejskiej w Golinie. 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. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Radny S. Szczepaniak złożył wniosek o powrócenie do ppkt 3 porządku obrad sesji tj.
przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych.
Radna Z. Kasprzak złożyła wniosek o powrócenie do ppkt 1 porządku obrad sesji tj.
odczytanie projektu uchwały.
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Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez
radnego S. Szczepaniaka.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 3 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Radna Z. Kasprzak wycofała złożony wcześniej wniosek.
W związku z powyższym radni powrócili do ppkt 3 w porządku obrad IV sesji tj.
przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych.
3) Radny W. Grodzki przypomniał, że złożył wniosek o przeprowadzenie reasumpcji
głosowania autopoprawek burmistrza.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski złożył następujące wnioski do WPF na lata
2015-2018:
1. wprowadzenie w wydatkach zgodnie z autopoprawką burmistrza przedsięwzięcia pn.
„Kompleksowe ubezpieczenie gminy Golina – ubezpieczenie majątku i ryzyk”
2. w wydatkach majątkowych budowę hali widowiskowo-sportowej w kwocie 4,5 mln
zł, rozłożoną na 3 lata: w 2015 r. – 500 tys. zł, w 2016 r. – 2 mln zł, w 2017 r. – 2 mln zł
3. w treści uchwały zapisać w §1 pkt 2 „do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych
wartości, natomiast w §2 „ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”. Jednocześnie wniósł o skorygowanie kwot na
zaciągnięte kredyty, gdyby powyższe wnioski zostały przyjęte.
Radny W. Grodzki zaapelował do radnych, aby do budżetu na budowę hali została
wprowadzona kwota w wysokości 8,5 mln zł, tj. w 2015 r. – 500 tys. zł, po 4 mln zł w latach
2016 i 2017.
Radna Z. Kasprzak zawnioskowała o wprowadzenie do WPF środków na remont budynku po
restauracji „Smakosz” w Golinie z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się, czy wprowadzenie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej kwoty 4,5 mln zł spowoduje utratę możliwości na pozyskanie
dofinansowania.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że obecnie nie wiemy kiedy wnioski będą
rozpatrywane oraz jaka kwota będzie przyznana do podziału. Następnie powiedział, że jeżeli
gmina rozpocznie budowę hali to przez najbliższe 4 lata żadna inna inwestycja nie zostanie
wykonana.
Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że we wcześniejszych latach radni oraz nauczyciele
wychowania fizycznego ze szkół w gminie Golina wnosili do byłego burmistrza
T. Nowickiego o zmianę projektu hali na mniejszą i tańszą. Jednak poprzedni burmistrz cały
czas uważał, że gminę stać jest na halę sportową za 10 mln zł. W związku z tym należy
wierzyć, że środki finansowe gminy pozwalają na realizację tak kosztownej inwestycji.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że hala była dwa razy przeprojektowana, ponieważ
pierwotny projekt był opracowany na budowę hali sportowej, następnie został zmieniony na
halę widowiskowo-sportową, a w ubiegłym roku budowaną w systemie pasywnym.
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Radna Z. Kasprzak powiedziała, że jest także pełna obaw co do realizacji tej inwestycji, ale
należy spróbować i zapewnić w budżecie odpowiednią kwotę, aby gmina otrzymała
maksymalne dofinansowanie.
Burmistrz Goliny M. Durczyński poinformował, że przedstawiony dzisiaj przez projektanta
kosztorys budowy hali pasywnej opiewa na ponad 11 mln zł. Należy więc zorientować się
w jakim czasie możliwe jest dokonanie zmian w projekcie na wybudowanie mniejszej hali.
Do 15 lutego jest czas na przedstawienie w Urzędzie Marszałkowskim dokumentacji
inwestycji.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy gmina może zaciągnąć kredyt
w wysokości 12 mln zł.
Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że kredyt można zaciągnąć, ale spłatę
należy rozłożyć na raty możliwe do spłacenia.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy są opracowane projekty budowy hali pasywnej, które
gmina mogłaby zakupić.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że nie ma na rynku gotowych projektów budowy
w systemie pasywnym.
Radny S. Szczepaniak zapytał się jakie dokumenty należy przedłożyć do 15 lutego.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że należy dostarczyć wszystkie niezbędne
dane dotyczące budowy hali widowiskowo-sportowej.
Radny W. Grodzki powiedział, że burmistrz w obecnie zaistniałej sytuacji może przedstawić
nową wersję autopoprawek.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że w ciągu najbliższych 4 latach gminę czeka
przeprowadzenie wielu inwestycji zgodnie z wymogami unijnymi oraz budowa dróg i ulic.
Należy więc doprowadzić do zminimalizowania kosztów budowy hali, ponieważ tak duża
hala sportowa, na którą posiadamy projekt nie jest gminie potrzebna. Oznajmił, że nikt nie
chce pogrążyć finansowo gminy.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy mając zaplanowane 4,5 mln zł możliwe jest ogłoszenie
przetargu na zaprojektowanie, pozwolenia, budowę, zagospodarowanie i wyposażenie hali
sportowej. Oznajmił, że finanse gminy nie pozwalają na wybudowanie hali za 10 mln zł.
Radny J. Mirek zapytał się, czy radni zgodzą się na wybudowanie hali za 4,5 mln zł
z własnych środków gminy, jeśli okaże się, że gmina nie otrzyma dofinansowania.
Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że jeżeli gmina nie otrzymałaby dofinansowania
to nie podejmie decyzji o budowaniu hali ze środków własnych gminy.
Hubert Kulczak – nauczyciel wychowania fizycznego oznajmił, że wszyscy radni opowiadają
się za budową hali, więc należy zapewnić określoną kwotę na jej budowę. Przytoczył
przykład wybudowania hali w Rychwale za mniejszą kwotę niż zakładał projekt.
Przypomniał, że już od 14 lat mowa jest o budowie hali i jest ona potrzebna dzieciom
i młodzieży do rozwijania sportowych umiejętności i zagospodarowania im czasu wolnego.
Następnie zaproponował, aby radni wyrazili zgodę na realizację budowy hali i aby nie
ujmować w tym zakresie zasług poprzedniemu burmistrzowi T. Nowickiego, nadać hali
sportowej imię Tadeusza Piotra Nowickiego.
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I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że nadal podtrzymuje swój
wniosek.
Radny W. Grodzki zawnioskował o przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad
autopoprawkami burmistrza.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że nie zamierza składać nowej wersji
autopoprawek. Oznajmił, że aby przystąpić do rozpoczęcia procedury budowy hali potrzebne
jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty 8,5 mln zł.
4) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku
radnego W. Grodzkiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 6 radnych, przeciw – 9 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego W. Grodzkiego nie został przyjęty.
Radna Z. Kasprzak poprosiła o zabranie głosu.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak nie udzieliła głosu radnej Z. Kasprzak.
Radna Z. Kasprzak wniosła o zaprotokołowanie, że Przewodnicząca Rady nie udzieliła jej
głosu.
Radna I. Kościelska przypomniała złożony przez nią wcześniej wniosek.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej
I. Kościelskiej.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw – 4 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnej I. Kościelskiej został przyjęty.
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski przypomniał wcześniej złożony wniosek.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego
L. Kwiatkowskiego.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych, przeciw 3 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym wniosek radnego L. Kwiatkowskiego został przyjęty.
Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że głosowała przeciw przyjęciu wniosku radnego
L. Kwiatkowskiego, ponieważ uważa, że kwota 4,5 mln zł nie jest wystarczająca na
rozpoczęcie budowy hali i zagraża realizacji tej inwestycji. Jednocześnie wniosła
o zaprotokołowanie, że głosowała przeciw.
Radny W. Grodzki wniósł także o zaprotokołowanie oddania głosu przeciw przyjęciu
wniosku radnego L. Kwiatkowskiego.
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Radna A. Kapturska wniosła o zaprotokołowanie oddania głosu przeciw przyjęciu wniosku
radnego L. Kwiatkowskiego.
Burmistrz Goliny M. Durczyński zgłosił autopoprawkę dotyczącą wprowadzenia kwoty 20
tys. zł z przeznaczeniem na modernizację garaży w OSP Golina.
Radna Z. Kasprzak przypomniała, że złożyła wniosek na przeprowadzenie remontu budynku
po restauracji „Smakosz” i przystosowaniu go na usługi Ośrodka Zdrowia. Powiedziała, że
będzie zwrot części wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, które można
byłoby przeznaczyć na tę inwestycję. Zaproponowała więc kwotę 150 tys. zł na
przeprowadzenie zgłoszonej inwestycji.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej
Z. Kasprzak.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 7 radnych, przeciw – 7 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z powyższym wniosek radnej Z. Kasprzak nie został przyjęty.
Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego.
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 autopoprawka Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego została
przyjęta.
Radna Z. Kasprzak opuściła obrady IV sesji Rady Miejskiej w Golinie w związku z czym stan
obecnych radnych wynosi 14.
Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie, która trwała od godz. 14:35 do 15:10.
Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady IV sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
6) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015
– 2018 wraz z przegłosowanymi wcześniej wnioskami i autopoprawką.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 14.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr IV/11/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golina na lata 2015–2018 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 7
1) I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
budżetu na rok 2015.
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Radny W. Wojdyński o godz. 15:25 opuścił obrady IV sesji, w związku z czym stan obecnych
radnych wynosi 13.
2) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych
S. Szczepaniak odczytał zbiorczą opinię stałych Komisji Rady, która stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
3) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała uchwałę Nr SO-0952/47/5/Ko/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
4) Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła autopoprawki Burmistrza Goliny do
projektu uchwały budżetu na rok 2015, których wykaz stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radna I. Kościelska złożyła wniosek o wprowadzenie do projektu budżetu następujących
zmian: w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210 wydatków budżetowych zmniejszyć
wysokość kwoty o 10 tys. zł tj. do kwoty 40 tys. zł i wprowadzić 10 tys. zł do działu 754
rozdział 75412 paragraf 6050 z przeznaczeniem na remont garaży OSP w Przyjmie, natomiast
w dziale 801 rozdział 80103 paragraf 4210 zmniejszyć wydatki o 20 tys. zł , a zwiększyć o 20
tys. zł wydatki w dziale 801 rozdział 80103 paragraf 6050 z przeznaczeniem na adaptację
pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Kawnicach na potrzeby oddziałów
przedszkolnych.
5) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak w związku z brakiem uwag i pytań zamknęła
punkt dotyczący dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015.
6) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny do projektu budżetu na rok 2015.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
W związku z powyższym autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza Goliny zostały przyjęte.
7) Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem
wniosku złożonego przez radną I. Kościelską.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 9 radnych, przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnej I. Kościelskiej został przyjęty.
8) Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem
uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami
i wnioskiem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 13.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie budżetu na 2015 rok została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Radny K. Substelny o godz. 16:05 opuścił obrady IV sesji, w związku z czym stan obecnych
radnych wynosi 12.
Punkt 8
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie
nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy
finansowej Powiatowi Konińskiemu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr13 do
protokołu.
Punkt 9
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2015 rok.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie
nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia ramowego planu
pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2015 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że przyjęty plan pracy Rady Miejskiej
w Golinie może być w trakcie roku modyfikowany w zależności od zaistniałych potrzeb.
Punkt 10
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie
nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2015 rok została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Punkt 11
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie
zarządzenia wyborów samorządów mieszkańców Gminy Golina.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie
nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zarządzenia wyborów
samorządów mieszkańców Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr
16 do protokołu.
Punkt 12
I W-ce Przewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew - Kolonia.
Ze względu na brak pytań i uwag Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie
nad przyjęciem odczytanego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 12.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Węglew – Kolonia została jednogłośnie podjęta i stanowi
załącznik nr17 do protokołu.
Punkt 13
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski radnych:
- odnośnie kosztów i procedury zwolnienia Z-cy Burmistrza Goliny A. Budnego powiedział,
że został on z dn. 5 grudnia 2014 r. odwołany przez byłego Burmistrza Goliny T. Nowickiego
z pełnienia funkcji z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy w tym
czasie. W okresie wypowiedzenia, a więc do 31 marca br. będzie pobierał miesięcznie
wynagrodzenie w wysokości 7 604 zł brutto, czyli za 3 m-ce wynagrodzenie wyniesie 22 812
zł brutto.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że właścicielem nieruchomości po młynie na ul.
Poniatowskiego jest ABAKUS. Ze względu na utrudnienia i koszty związane z wydaniem
pozwolenia na budowę od konserwatora zabytków inwestycja budowy pawilonu usługowego
została wstrzymana.
Radny J. Mirek zapytał się, czy można upublicznić, że Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny
został zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przez poprzedniego
Burmistrza T. Nowickiego i w tym czasie będzie pobierał przez 3 m-ce wynagrodzenie, co
budżet gminy będzie kosztowało około 23 tys. zł.
Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że odwołanie Z-cy Burmistrza Goliny A. Budnego
nastąpiło na podstawie zarządzenia Burmistrza Goliny i jest zamieszczone w BIP Gminy
Golina.
Punkt 14
Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się kiedy zostanie usunięta hałda
ziemi usypana na ul. Gen. Sikorskiego.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że w związku z uchwaleniem na dzisiejszej
sesji budżetu na bieżący rok możliwe będzie rozpoczęcie realizacji uporządkowania dróg na
terenie gminy.
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II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski poprosił o równiarkę na drogi w Kawnicach.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że sołtysi zgłaszają także równanie dróg
w poszczególnych sołectwach, jednak należy przeczekać okres zimowy i wiosną rozpocząć
równanie dróg. Ważne jest także wybranie do tych prac dobrego operatora równiarki oraz
sołtysi mają obowiązek nadzorowania prac równania dróg.
Sołtys Rosochy R. Kruszyna powiedział, że w Rososze drogi są źle wytyczone przez
geodetów. Następnie zapytał się o możliwość pozyskania kruszarki, ponieważ posiada 300 t.
tłucznia i można byłoby wykorzystać tłuczeń na równanie dróg.
Radny J. Szrama poinformował, że w Brzeźniaku rolnicy orzą drogi gruntowe, co
uniemożliwia przejazdy po takim terenie.
II W-ce Przewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy zapadły już decyzje co do
przeprowadzenie modernizacji drogi k-92 na odcinku od Kawnic do Kraśnicy.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że jeszcze trwają rozmowy z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ale żadne decyzje nie zostały podjęte. Następnie
poinformował, że zaistniało zagrożenie nie otrzymania dofinansowania do zadania budowy
szlaku turystycznego we Węglewie etap II. Po dzisiejszej wizycie w Urzędzie
Marszałkowskim i złożeniu wyjaśnień gmina otrzyma dofinansowanie.
Punkt 15
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak
podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:40 obrady IV sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Urszula Furmaniak
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