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P R O T O K Ó Ł  NR  VII/2015 

z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 

w dniu 30 kwietnia 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 

VII 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 14, 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 VII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 

Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2015-2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Przewodniczącym Rad 

Osiedlowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Golina. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina. 

13. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2015 roku. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zawnioskował o uzupełnienie porządku obrad VII sesji  

o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2008 Rady 

Miejskiej w Golinie z dn. 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem 

Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego.  
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
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Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak odczytała porządek obrad VII sesji Rady 

Miejskiej w Golinie po wprowadzonej zmianie: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny. 

5. Zapytania i wnioski radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 

Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2015-2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Przewodniczącym Rad 

Osiedlowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Golina. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2008 Rady Miejskiej  

w Golinie z dn. 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”. 

14. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2015 roku. 

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego 

porządku obrad sesji. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

W związku z powyższym porządek obrad VII sesji po wprowadzonych zmianach został 

przyjęty. 

Punkt 3 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zawnioskował o odczytanie protokołu z VI 

sesji. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad złożonym wnioskiem. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 

Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych. 
 

W związku z powyższym I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał protokół  

z VI sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

O godz. 12:20 na obrady VII sesji Rady Miejskiej w Golinie przybył radny M. Majewski,  

w związku z czym stan obecnych radnych wynosi 15. 
 

Po odczytaniu protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Golinie, ze względu na brak uwag do 

protokołu, Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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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 protokół z VI 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. 
 

Radna Z. Kasprzak zauważyła, że błędnie zapisane zostało nazwisko Przewodniczącego Rady 

Os. Zachód Piotra Mielczarka. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się, czy burmistrz uczestniczy we wszystkich 

sesjach Rady Powiatu Konińskiego. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zazwyczaj sesje Rady Powiatu 

Konińskiego odbywają się w czwartki, a więc często zdarza się, że w tym samym terminie, co 

sesje Rady Miejskiej w Golinie, co uniemożliwia obecność na sesji w powiecie. Ale jeżeli 

tylko sesje odbywają się w innych terminach to stara się być obecny na sesji w powiecie.   
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski zapytał się o rolę gminy Golina w organizacji 

Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku oraz na jakim etapie jest gazyfikacja na terenie 

naszej gminy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży 

odpowiedział, że włodarze gmin należących do Archidiecezji Gnieźnieńskiej zostali 

poproszeni o pomoc w zorganizowaniu miejsc noclegowych dla uczestników 

międzynarodowego spotkania. Odnośnie budowy gazociągu powiedział, że obecnie trwają 

prace budowy ostatniego odcinka sieci przesyłowej z Goliny w kierunku Spławia wzdłuż 

drogi krajowej nr 92. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec czerwca br.  

W Golinie duże zainteresowanie podłączeniem do sieci gazowej wykazują mieszkańcy Os. 

Starówka, problem jednak stanowi przejście z budową gazociągu przez drogę krajową nr 92. 

Burmistrz powiedział, że na terenie Węglewa i Węglewa Kol. małe jest zainteresowanie 

podłączeniami do sieci. 
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się, czy ksiądz proboszcz kontaktował się z burmistrzem  

w sprawie uroczystości 70-lecia przybycia Sióstr Opatrzności Bożej do Goliny. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że nie było prowadzonych żadnych rozmów 

we wspomnianej sprawie. Obecnie zapadły jedynie ustalenia co do obchodów Święta 

Konstytucji 3 Maja.  
 

Radny M. Wieczorek przypomniał o uzupełnienie słupków granicznych, które zostały 

wykopane podczas budowy gazociągu we Węglewie. Powiedział, że firma „Avrio Media” 

powinna przywrócić stan zastany przed rozpoczęciem budowy sieci. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński obiecał monitować w firmie „Avrio Media” w sprawie 

zgłoszonego problemu, który występuje nie tylko we Węglewie, ale także w innych miejscach 

na terenie gminy, gdzie była budowana sieć gazociągowa. 
 

Radna I. Kościelska zapytał się czego dotyczyły zmiany w budżecie wprowadzone 

zarządzeniem z dn. 9 kwietnia br.  
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że do budżetu do dochodów została 

wprowadzona dotacja w wysokości 99 747 zł, którą gmina otrzymała z przeznaczeniem na 

stypendia dla uczniów. 
 

Radny M. Kwaśniewski oznajmił, że został zagrodzony z jednej strony drogi przejazd ulicą 

Hubala. Uważa, że należałoby postawić znak informacyjny od strony ul. Cmentarnej, że 

droga jest zamknięta i nie ma możliwości wyjazdu do ul. Poprzecznej. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zapytała się o spotkanie w dn. 26 kwietnia z delegacją  

z Korei Południowej, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Solidarni  

w Partnerstwie”. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że spotkanie zostało zainspirowane przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego z uwagi na przedstawienie szerokiej działalności 

Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia. 
 

Punkt 5 

Zapytania i wnioski radnych 

Radny J. Szrama powiedział, że kierowcy samochodów ciężarowych pozostawiają przy 

drodze powiatowej w Adamowie i Brzeźniaku śmieci. Następnie zapytał się, czy został 

wprowadzony na drodze powiatowej zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński przypomniał, że sprawa odnośnie podjętej decyzji przez 

Starostę Konińskiego o zakazie ruchu dla samochodów powyżej 18 t. na drodze powiatowej 

była omawiana podczas debaty społecznej na temat bezpieczeństwa. Niewątpliwym 

problemem, bardzo uciążliwym dla mieszkańców Goliny jest ruch samochodów ciężarowych 

głównie obwodnicą Goliny. Zgodnie z obietnicą Komendanta Policji w Koninie mają zostać 

postawione znaki z ograniczeniem prędkości oraz będą przeprowadzane częstsze kontrole 

drogowe.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski zapytał się, czy będzie zmiana w organizacji 

ruchu przy cmentarzu w Kawnicach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że sprawdzi w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad jakie zostały podjęte decyzje. 
 

Radna A. Kapturska ponowiła prośbę o pilną naprawę drogi w Spławiu w kierunku 

Maksymowa, szczególnie od posesji p. Michalaka oraz remont drogi gruntowej na odcinku 

stanowiącym przedłużenie tzw. „schetynówki” jak również odcinek drogi w kierunku stacji 

kolejowej Spławie. Następnie zapytała się jaka została podjęta decyzja co do rozwiązania 

problemu w ruchu drogowym przy posesji p. Witasika.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że z przeprowadzonej kontroli został 

sporządzony protokół końcowy z ustaleniami do zastosowania. 
 

Radna A. Kapturska poprosił o udostępnienie protokołu pokontrolnego.  
 

Radny M. Wieczorek wniósł o naprawę wiat przystankowych we Węglewie oraz naprawę 

drogi powiatowej w kierunku Węglewskich Holendrów oraz Zarzyna.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że z podanych informacji wynika, że 1670 mieszkańców 

nie złożyło deklaracji do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należałoby 

wyjaśnić, czy w rzeczywistości aż tylu mieszkańców wyjechało z gminy. Następnie zapytał 
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się, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło odpowiedzi na zapytanie odnośnie 

przyczyn zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej o kwotę 154 174 zł. Kolejnie zapytał 

się, czy z Urzędu Marszałkowskiego udzielona została odpowiedź odnośnie możliwości 

wliczania do odstawianego przez gminę tonażu odpadów segregowanych pochodzących ze 

skupów odpadów działających na terenie gminy. Następnie zawnioskował o przedstawienie 

na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady projektu wraz z kosztorysem budowy hali 

widowiskowo – sportowej w Golinie oraz kosztów jej utrzymania. Zawnioskował o zlecenie 

ZGKiM w Golinie oczyszczenia studzienek osadowych, które zostały zasypane piaskiem  

i gruzem podczas przeprowadzanego utwardzania i równania dróg. Ponownie zaapelował  

o uzupełnienie asfaltu przy studzienkach kanalizacji burzowej na ul. Cmentarnej. 
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że należą się podziękowania pracownikom ZGKiM  

Sp. z o.o. w Golinie za utrzymanie porządku na ulicach Goliny. Następnie zapytała się kto 

będzie zajmował się obsadzaniem klombów. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska powiedział, że ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie na 

podstawie zawartej umowy z Gminą Golina zajmuje się oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni 

na terenie gminy. Natomiast obsadzenie kwiatami klombów nastąpi po 15 maja br.  
 

II Wiceprzewodniczący Rady M. Majewski stwierdził, że tylko na terenie miasta zauważalna 

jest dbałość o utrzymanie zieleni, natomiast pozostałe miejscowości na terenie gminy są 

zaniedbane. Zapytał się o częstotliwość sprzątania przystanków autobusowych. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska odpowiedział, że zgodnie z podpisaną umową 

sprzątanie na przystankach autobusowych odbywa się raz w miesiącu, najczęściej w ostatniej 

dekadzie miesiąca. Jednak teren niektórych przystanków musi być sprzątany częściej z uwagi 

m.in. na przepełnione kosze na śmieci.  
 

Radna A. Kapturska powiedziała, że można byłoby na przystankach zamontować kosze  

o większej pojemności. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska powiedział, że są to dodatkowe koszty związane 

z zakupem koszy. Uważa, że pomimo wszystko tańsze jest częstsze sprzątanie niż wymiana 

koszy na większe. 

Punkt 6 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie uwzględniał 

budowę farm wiatrowych. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że opracowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Golina jest szansą na uzyskanie przez Gminę i przedsiębiorców 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i określi działania w gminie zmierzające do 

poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia emisji CO2.  
 

Radny W. Wojdyński zauważył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały nie zostały 

wyłączone farmy wiatrowe należące do sektorów i podmiotów będącymi producentami  

i odbiorcami energii. 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pomoże 

w wypełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie 

efektywności energetycznej. Ograniczenie emisji CO2 można osiągnąć między innymi 
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poprzez: termomodernizację budynków, modernizację systemów ogrzewania budynków, 

wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym, olejem opałowym lub 

biomasą. Natomiast inwestycje w energetykę wiatrową określa ustawa o Odnawialnych 

Źródłach Energii tzw. OZE.  

Radny W. Grodzki stwierdził, że mieszkańcy nie chcą, aby na terenie gminy powstały farmy 

wiatrowe. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że przedstawiony projekt uchwały jedynie 

zakłada przystąpienie do opracowania Planu. Po jego opracowaniu Rada Miejska będzie 

musiała plan zaopiniować i przyjąć w formie uchwały. Radni będą więc mieli ostateczny 

wpływ na postanowienia określone w Planie. 
 

Ze względu na brak dalszych 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 15 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych. 
 

Uchwała Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej została podjęta i stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Punkt 7 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zasad sprawienia pogrzebu. 
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy w przedstawionym projekcie uchwały zostały 

uwzględnione wszystkie zastrzeżenia prokuratora, który wystąpił  z wnioskiem o usunięcie 

wskazanych zapisów w dotychczasowej uchwale w sprawie ustalenia zasad sprawienia 

pogrzebu. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez radcę prawnego.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się kto wybiera zakład pogrzebowy. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że osobą odpowiedzialną za organizację 

pogrzebu jest kierownik MOPS w Golinie. 
 

Ze względu na brak zapytań i uwag 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 VII/26/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia zasad sprawienia 

pogrzebu została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Punkt 8 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz powiedziała, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2015 w §1 pkt 4 wykazana jest kwota 1 069 658,35 zł, a powinno być 

zapisane 1 069 658,29 zł. 
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I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach VII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwała od godz. 14:20 do godz. 14:40.  
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady VII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 
 

Radna I. Kościelska w imieniu grupy radnych, w skład których wchodzą radni: U. Furmaniak, 

I. Kościelska, M. Majewski, K. Substelny, S. Szczepaniak, J. Szrama, K. Szymański,  

M. Wieczorek, złożyła wniosek o wprowadzenie następujących zmian do przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015: 

1. w dziale 921 rozdział 92109 §2480 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 

kwotę 63 000 zł zmniejszyć o kwotę 13 000 zł do kwoty 50 000 zł i kwotę 13 000 zł 

wprowadzić do działu 600 rozdział 60095 §6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. 

Przebudowa przystanku autobusowego w Kawnicach, 

2. w wydatkach majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 §6050 zadanie pn. 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Golina Kol. odcinek 670 m - 

zaplanowana kwota 259 500 zł zmienić na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych obręb Przyjma-Adamów droga nr 472-006 i przeznaczyć kwotę 

129 750 zł oraz zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb 

Golina-Kol. droga nr 472-27 przeznaczyć kwotę 129 750 zł, 

3. w dziale 600 rozdział 60016 §6050 zadanie pn. Budowa chodnika w mieście Golina 

wzdłuż ul. Kościelnej od świateł do kościoła Św. Jakuba zmienić na zadanie pn. 

Projekt na budowę chodnika od miejscowości Węglew Kol. w kierunku Konina  

o długości 1 738 m, 

4.  w dziale 926 rozdział 92601 §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 

zdjąć kwotę 52 305 zł i wprowadzić do działu 010 rozdział 01010 §6050  

z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Kawnice od ul. Zielonej w kierunku torów. 

W związku  powyższym wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę 13 000 zł, a wydatki 

inwestycyjne zwiększą się o kwotę 13 000 zł. 

Następnie poprosiła o dokonanie stosownych zmian w poszczególnych załącznikach oraz  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

Radny W. Grodzki poprosił radną I. Kościelską o powtórzenie zaproponowanych przez grupę 

radnych zmian w wydatkach majątkowych. 
 

Radna I. Kościelska odpowiedziała, że wszystkim radnym zostanie rozdana kserokopia 

przedstawionych zmian do projektu uchwały.   
 

Radna A. Kapturska stwierdziła, że grupa radnych uwzględnia tylko inwestycje  

w Kawnicach, Węglewie natomiast nie bierze pod uwagę potrzeb w zachodniej części gminy. 
 

Radny J. Mirek w związku ze złożonym wnioskiem przez radną I. Kościelską przedstawił 

następujące propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015: 

1. z działu 921 rozdział 92109 §2480 kwotę w wysokości 3 000 zł przenieść do działu 

600 rozdział 60016 §6050 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji 

inwestorskiej budowy chodnika przy trasie nr 92 w Kraśnicy w kierunku Konina, 

2. z działu 921 rozdział 92109 §2480 kwotę 10 000 zł przenieść do działu 900 rozdział 

90095 §6050 z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w Kawnicach przy 

drodze nr 92 oraz na zakup wiat przy ul. Poniatowskiego w Golinie, 
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3. z działu 600 rozdział 60016 §4300 przenieść kwotę 71 981,77 zł do działu 600 

rozdział 60016 §6050 z przeznaczeniem 30 000 zł na kontynuację przebudowy ul. 

Rzeźniczej w Golinie, 30 000 zł na dokończenie przebudowy drogi w Spławiu tzw. 

„schetynówki” w kierunku Maksymowa oraz 11 981,77 zł na przebudowę drogi 

dojazdowej do łąk w Radolinie. 
 

Radna A. Kapturska stwierdziła, że radni są radnymi całej gminy i powinni widzieć potrzeby 

wszystkich jej mieszkańców, a nie tylko w związku z posiadaną większością głosów  

w Radzie Miejskiej w Golinie wprowadzać inwestycje w miejscowościach, z których zostali 

wybrani. W ostatnim czasie została przeprowadzona za znaczną kwotę środków modernizacja 

pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kawnicach, zostały wybudowane chodniki we 

Węglewie. Radni powinni myśleć o poprawie warunków w całej gminie. Uważa, że zasadna 

jest budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Golinie, ponieważ jest to dojście do zabytkowego 

kościoła, który powinien być chlubą wszystkich mieszkańców gminy.  
 

Radna Z. Kasprzak zauważyła, że obecny stan chodnika przy ul. Kościelnej jest fatalny  

i wymaga przebudowy, chociażby ze względu na osoby starsze i niepełnosprawne, które 

licznie uczęszczają do kościoła Św. Jakuba. 
 

Radna I. Kościelska stwierdziła, że radni mieli dobrych nauczycieli w poprzedniej kadencji 

Rady. 
 

Radna A. Kapturska odpowiedziała, że zmiana w układzie Rady, która nastąpiła w ostatnich 

miesiącach poprzedniej kadencji Rady doprowadziła do naprawy podejmowanych decyzji  

w przeciągu 15 lat, kiedy to radni poprzedniego Burmistrza Goliny T. Nowickiego mieli 

większość w Radzie.  
 

Radny J. Mirek oznajmił, że na budowę chodnika przy trasie nr 92 w Kraśnicy w kierunku 

Konina będzie można pozyskać środki finansowe w ramach Obszarów Strategicznej 

Interwencji tzw. OSI, które przewidują realizację projektów służących poprawie                      

i usprawnieniu komunikacji pomiędzy aglomeracjami miejskimi a gminami. Uważa więc, że 

nie należy wydawać na ten cel środków z budżetu gminy. Następnie zapytał się burmistrza, 

czy za proponowaną kwotę środków zostanie w całości wybudowana droga w Golinie 

Kolonii. Kolejnie przypomniał, że Rada Miejska na 2011 r. pozytywnie zaopiniowała 

wniosek w sprawie planu rekultywacji dróg dojazdowych do pól rolnych, w którym zostały 

wykazane drogi w Golinie Kol. i Golinie, Rososze Kol. oraz w Golinie ul. Polna i Łąkowa.  

Z wymienionych dróg dokończenia budowy wymaga więc droga w Golinie Kol. oraz ul. 

Łąkowa. Uważa, że należy postępować z wcześniej przyjętym planem i w pierwszej 

kolejności zakończyć realizację tychże dróg.  
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że plan rekultywacji dróg dojazdowych do pól rolnych 

zmienił poprzedni burmistrz T. Nowicki wprowadzając budowę drogi w Przyjmie. 

Zauważyła, że z pozyskanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

rekultywowane były głównie drogi na wsiach. Oznajmiła, że w mieście Golina również 

mieszkają rolnicy, którym należy się poprawienie warunków na drogach dojazdowych do pól, 

a dotychczas z tych środków zostały wybudowane tylko ul. Leśna i ul. Polna. 
 

Radny J. Mirek ponowił prośbę o przeprowadzenie modernizacji dróg dojazdowych do pól 

zgodnie z przyjętą opinią Rady Miejskiej w Golinie z października 2010 r. 
 

Radny K. Substelny powiedział, że w 2010 r. została wybudowana w mieście obwodnica 

Goliny, a wydatki na drogi w mieście wyniosły ponad 4 mln zł. 
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Radna Z. Kasprzak stwierdziła, że obwodnica Goliny została wybudowana tylko dlatego, że 

były możliwe do pozyskania środki finansowe na budowę dróg, które stanowią połączenie 

dróg powiatowych z drogami krajowymi. Nierozsądne byłoby więc nie skorzystanie  

z możliwości otrzymania znacznego dofinansowania na realizację inwestycji. Jeżeli radni ze 

wsi mieliby wtedy większość głosów w Radzie, to najprawdopodobniej obwodnica Goliny nie 

zostałaby wybudowana, ponieważ radni z obwodów wiejskich są przeciwni inwestycjom, 

które miałyby być przeprowadzane w Golinie. 
 

Radny S. Szczepaniak  oznajmił, że nie jest przeciwny inwestycjom w Golinie. Zauważył, że 

bardzo niebezpieczny jest odcinek drogi krajowej od Kraśnicy w kierunku Konina, gdzie nie 

ma odpowiedniego pobocza. Pieszym oraz rowerzystom trudno jest przemieszczać się wzdłuż 

tej drogi. Powiedział, że otrzymał zapewnienie z Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad, że wybudują chodnik, jeżeli gmina sfinansuje projekt jego budowy. 
 

Radny J. Mirek powtórzył, że tę inwestycję będzie można zrealizować ze środków 

pozyskanych z programu Obszarów Strategicznej Interwencji tzw. OSI.   
 

Radna Z. Kasprzak przypomniała, że poprzedni burmistrz T. Nowicki obiecał mieszkańcom 

ul. Łąkowej, że droga zostanie wybudowana i wskazał nawet rok realizacji. Jednak tylko na 

obietnicach się skończyło. W tej sytuacji, kiedy nie zachowuje się wcześniej przyjętych reguł,  

mieszkańcy ul. Łąkowej na pewno upomną się o wybudowanie drogi. Radni w podejmowaniu 

decyzji powinni być konsekwentni i skoro wcześniej została określona kolejność 

modernizacji dróg dojazdowych do pól to należy postępować zgodnie z wyznaczonymi 

kierunkami. Oznajmiła, że radni muszą szanować wszystkich mieszkańców gminy i nie 

powinni myśleć tylko o własnym okręgu wyborczym, ponieważ są radnymi całej gminy.  
 

Radna A. Kapturska stwierdziła, że w kierunku Słupcy także nie ma pobocza i ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi krajowej i także warunki panujące na drodze są dla pieszych 

niebezpieczne. Bardzo dużo jest ofiar śmiertelnych na odcinku od Spławia do Wilcznej.  
 

Radny W. Grodzki powiedział, że mieszkańcy gminy Golina w wyborach zadecydowali  

o zmianie Burmistrza Goliny. Obecny burmistrz M. Durczyński widzi potrzebę dokończenia 

rozpoczętej budowy drogi w Golinie Kolonii. W związku ze złożonym wnioskiem przez 

grupę radnych zapytał się radnej I. Kościelskiej o motywy przeciwstawienia się propozycjom 

zmian w budżecie wniesionym przez burmistrza. Następnie stwierdził, że grupa radnych 

najprawdopodobniej swoje decyzje konsultuje z poprzednim burmistrzem T. Nowickim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Radny J. Mirek ponowił prośbę o konsekwencję w podejmowaniu decyzji odnośnie 

modernizacji dróg zgodnie z przyjętą opinią przez Radę, która została złożona do Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych. Stwierdził, że burmistrz Goliny M. Durczyński jest bardziej 

zorientowany jakie są możliwości pozyskania przez gminę środków finansowych z zewnątrz  

i racjonalne byłoby skorzystanie z programu Obszarów Strategicznej Interwencji, który 

zakłada sfinansowanie m.in. połączenia szlaków komunikacyjnych Konina z ościennymi 

gminami w ramach Aglomeracji Konińskiej. 
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że przykrością wysłuchał wypowiedzi radnej  

I. Kościelskiej odnośnie działań podejmowanych przez radnych w poprzedniej kadencji. 

Przypomniał, że budżet gminy w roku 2010 rozpoczynał się długiem w wysokości 14 mln zł  

i gdyby część radnych nie przeciwstawiła się niektórym zamierzeniom poprzedniego 

burmistrza to dług gminy obecnie byłby jeszcze większy. Następnie oznajmił, że miał 

nadzieję iż w związku ze zmianą burmistrza unormują się stosunki w radzie. Burmistrz  

M. Durczyński stara się zjednać wszystkich radnych, w swoich działaniach postępuje bez 

zawiści i uporu oraz nie zamierza robić na przekór niektórym radnym tak jak postępował 
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poprzedni burmistrz. Następnie przypomniał radnemu K. Substelnemu, że obwodnica Goliny 

została wykonana przy współfinansowaniu uzyskanemu z budżetu powiatu konińskiego. 

Powiedział, że środki na remont przystanku autobusowego w Kawnicach zostały zaplanowane 

w budżecie w roku 2014, ale poprzedni burmistrz nie zrealizował tego zadania, ponieważ 

wnioskodawcą inwestycji był radny M. Zieleziński. Podobnie stało się z zaplanowaną budową 

wodociągu w Kawnicach. Ponownie zaapelował do grupy radnych, aby swoimi decyzjami nie 

dzieliła rady, ponieważ takie postępowanie do niczego dobrego nie doprowadzi. Powiedział, 

że osobiście nie jest przeciwny inwestycjom na wsiach, a radni muszą mieć na względzie 

dobro całej gminy. Oznajmił, że na Os. Zachód jest 18 ulic, z których tylko 2 drogi posiadają 

nawierzchnię asfaltową. W najbliższej przyszłości będzie trzeba przeznaczyć środki na 

wybudowanie kanalizacji we wschodniej części gminy i na pewno radni z miasta nie będą tej 

inwestycji przeciwni. Zapytał się grupie radnych dlaczego podczas wspólnego posiedzenia 

komisji, na którym omawiany był projekt zmian do budżetu, nie wnieśli pod dyskusję 

zaproponowanych obecnie zmian. Odnośnie remontu przystanku w Kawnicach powiedział, że 

w związku z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie 

modernizacji skrzyżowania dróg w Kawnicach możliwe, że przystanek będzie postawiony  

w innym miejscu, więc niezasadne jest przeznaczanie obecnie środków na jego remont. 

Zaapelował do radnych o zmianę decyzji i dokończenie budowy drogi w Golinie Kolonii. 

Poprosił, aby grupa radnych pozwoliła rządzić nowemu burmistrzowi i nie blokowała jego 

pomysłów. Uważa, że grupa radnych podejmuje decyzje, aby zrobić na złość burmistrzowi. 

Natomiast mieszkańców miasta i wsi należy jednakowo traktować.  
 

Radny J. Mirek zapytał się, czy radny S. Szczepaniak otrzymał pisemne zapewnienie, że 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje chodnik w Kraśnicy pod 

warunkiem, że gmina sfinansuje opracowanie projektu jego budowy.  
 

Radny S. Szczepaniak potwierdził, że otrzymał pisemne zapewnienie z Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad o budowie chodnika, jeżeli zostanie sporządzona dokumentacja 

ze środków gminy. 
 

Radny J. Mirek oznajmił, że nie należy przesuwać środków zaproponowanych przez 

burmistrza na remont trybun na stadionie w Golinie na inne zadanie, jeżeli możliwe jest 

otrzymanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.  
 

Radna Z. Kasprzak zapytała się, czy można podzielić na dwa zadania środki pozyskane  

z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych.  
 

Radny W. Wojdyński powiedział, że planował zawnioskować na dzisiejszej sesji  

o przeznaczeniu środków finansowych na zorganizowanie parkingu na placu po restauracji 

„Smakosz” od strony ul. Nowej. Jednak w obliczu zaistniałej sytuacji postanowił z tego 

pomysłu zrezygnować.  
 

Radny M. Majewski powiedział, że mieszkańcy ul. Zielonej w Kawnicach ponad 15 lat 

czekają na wybudowanie 200 m sieci wodociągowej. Natomiast obecny przystanek  

w Kawnicach jest w tragicznym stanie i zagraża bezpieczeństwu. Uważa, że nie można dłużej 

czekać na przeprowadzenie jego remontu, nie mamy też pewności kiedy zostanie 

modernizowane skrzyżowanie w Kawnicach. 
 

Radny J. Mirek zauważył, że środki na remont przystanku w Kawnicach zostały zapewnione 

w budżecie roku 2014. Radni M. Zieleziński i W. Miętkiewicz nawet znaleźli wykonawcę 

tego zadania, jednak poprzedni burmistrz nie zgodził się, aby przedsięwzięcie zostało 

wykonane. W obecnej sytuacji zasadne byłoby postawienie solidnej wiaty przystankowej. 

Zauważył, że radni powinni uważnie słuchać wyjaśnień i informacji przedkładanych przez 
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sekretarza i burmistrza, ponieważ mają większą wiedzę i są od radnych bardziej zorientowani 

w tematach inwestycyjnych i finansowych.   
 

Radny M. Majewski stwierdzi, że nie jest zainteresowany postawieniem wiaty przystankowej, 

ponieważ miejsce, w którym usytuowany jest przystanek stanowi wizytówkę Kawnic. 
 

Radna Z. Kasprzak oznajmiła, że radni już w poprzedniej kadencji zauważyli potrzebę 

przeprowadzenia remontu przystanku w Kawnicach i dlatego zostały na ten cel przeznaczone 

w budżecie środki. W zaistniałej obecnie sytuacji, gdzie prawdopodobne jest, że przystanek 

zostanie przeniesiony w inne miejsce zasadne jest postawienie wiaty przystankowej. Uważa, 

że grupa radnych powinna przystać na kompromis.   
 

Radny M. Kwaśniewski powiedział, że przystanek po drugiej stronie drogi także należałoby 

wyremontować. 
 

Radna A. Kapturska stwierdziła, że należy myśleć ekonomicznie i nie można roztrwaniać 

środków budżetu gminy dla realizacji własnych chęci. Oznajmiła, że jest pilna potrzeba 

budowy chodnika na ul. Kościelnej. 
 

Radny W. Grodzki zaapelował do wnioskodawców propozycji zmian w budżecie o wycofanie 

złożonych wniosków i przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem propozycji złożonych 

przez Burmistrza Goliny M. Durczyńskiego. Uważa, że dzielenie rady na grupy jest 

niepotrzebne i powoduje tylko zbędne animozje.  
 

Radny M. Kwaśniewski zapytał się radnego L. Kwiatkowskiego jak zamierza głosować. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski oznajmił, że opowiada się za proponowanymi 

inwestycjami w Golinie, ma tylko wątpliwości odnośnie remontu trybun na stadionie  

w Golinie, ponieważ nie jest wiadome czy gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego. Natomiast w sprawie modernizacji dróg dojazdowych do pól uważa, że 

zasadne jest podzielenie środków na wyremontowanie dwóch dróg zarówno w Golinie 

Kolonii jak i w Przyjmie. Stwierdził, że nie ma natychmiastowej potrzeby dokończenia 

budowy drogi w Golinie Kolonii, ponieważ brakujący odcinek drogi jest wystarczająco 

utwardzony i przejezdny. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że wie, iż grupa radnych spotkała się wczoraj na stacji 

benzynowej Orlen i podczas wspólnego ustalania zgłoszonych propozycji zmian, radny  

L. Kwiatkowski miał możliwość przekonania pozostałych radnych o pilnych potrzebach 

wykonania inwestycji na terenie Goliny.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski stwierdził, że radni mają prawo spotykać się 

kiedy i gdzie chcą, a on osobiście nie posiada takich mocy sprawczych, aby radni zagłosowali 

pod jego dyktando. 
 

Radna A. Kapturska zawnioskowała o zakończenie dyskusji.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński ustosunkował się do propozycji zmian budżetowych 

złożonych przez grupę radnych oraz przedstawił argumenty przemawiające za wykonaniem 

inwestycji przedłożonych przez niego w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 

2015. Zaapelował do grupy radnych o współpracę. Następnie oznajmił, że jeżeli radni nie 

będą współdziałać i nie zawierzą jego doświadczeniu i posiadanej wiedzy, to przez kolejne 

cztery lata nie zostaną w gminie zrealizowane znaczące inwestycje. Stwierdził, że robienie na 

złość decyzjom podejmowanym przez niego przyczyni się do zastoju rozwoju całej gminy. 

Zaznaczył, że oczekuje szczerych dyskusji. Powiedział, że jest obecny podczas wszystkich 
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wspólnych posiedzeń Komisji Rady, szczegółowo wyjaśnia radnym wszystkie omawiane 

sprawy dotyczące gminy i nie unika problematycznych tematów.  
 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że tylko chce, aby został wybudowany chodnik przy 

drodze krajowej w Kraśnicy ze względu na poprawę bezpieczeństwa. Oznajmił, że jeżeli 

burmistrz otrzymał zapewnienie o wykonaniu w ramach środków zewnętrznych ciągu 

komunikacyjnego wzdłuż drogi krajowej w kierunku Konina, to on wycofa wniosek  

o przeznaczeniu środków z budżetu gminy na opracowanie projektu chodnika. Następnie 

powiedział, że wyborcy obdarzyli go dużym zaufaniem, ale zaczyna żałować, iż został 

wybrany radnym. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że dopóki nie otrzyma pisemnego 

potwierdzenia wybudowania chodnika to nie może niczego obiecać. Oznajmił, że 

proponowane przez grupę radnych 35 tys. zł na wykonanie projektu budowy chodnika jest 

niewystarczające, ponieważ najtańszy kosztorys wynosi ponad 40 tys. zł 
 

Radna A. Kapturska stwierdziła, że mieszkańcy gminy powinni być obecni na wszystkich 

sesjach, aby byli świadomi w jaki sposób są reprezentowani przez radnych. Zaapelowała do 

radnych o zakończenie osobistych sporów i o wspólną pracę dla dobra gminy.  
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak ogłosiła przerwę w obradach VII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie, która trwała od godz. 16:10 do godz. 16:35.  
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady VII sesji Rady Miejskiej  

w Golinie. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że wycofa swój wniosek pod warunkiem jeżeli grupa radnych 

wycofa także swój wniosek. 
 

Radna I. Kościelska poinformowała, że w imieniu grupy radnych podtrzymuje złożony 

wniosek odnośnie wprowadzenia zmian do budżetu gminy. 
 

Radny J. Mirek stwierdził, że w związku z decyzją grupy radnych, podtrzymuje swój 

wniosek. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

radną I. Kościelską. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku  z powyższym wniosek złożony przez radną I. Kościelską został przyjęty.   
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński wniósł o zapisanie w protokole sesji następującego 

stwierdzenia: „jako Burmistrz Goliny uważa, że nie jest w stanie wykonać budowy dwóch 

dróg w ramach podzielonych środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

natomiast kwota 35 tys. zł na wykonanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż drogi 

krajowej we Węglewie Kol. jest nierealna, ponieważ najtańszy koszt opracowania 

dokumentacji wynosi 43 tys. zł”. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad wnioskiem 

złożonym przez radnego J. Mirka. 
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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. 
 

W wyniku głosowania wniosek radnego J. Mirka został odrzucony.   
 

Radny J. Mirek wniósł o zaprotokołowanie, że głosował „za” złożonym przez niego 

wnioskiem. 
 

Radna A. Kapturska wniosła o zaprotokołowanie, że głosowała „za” wnioskiem złożonym 

przez radnego J. Mirka. Następnie zacytowała słowa prof. Władysława Bartoszewskiego: 

„warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca; opłaca się być nieuczciwym, ale nie 

warto”. 
 

Radna Z. Kasprzak wniosła o zaprotokołowanie, że głosowała „za” wnioskiem złożonym 

przez radnego J. Mirka. 
 

Radny W. Grodzki wniósł o zaprotokołowanie, że głosował „za” wnioskiem złożonym przez 

radnego J. Mirka jak również „za” głosowali radni M. Kwaśniewski i W. Wojdyński. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że w pierwszej kolejności powinien zostać 

poddany pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli takim wnioskiem był wniosek radnego 

W. Grodzkiego.  
 

Radna A. Kapturska oznajmiła, że wystąpił błąd formalny, ponieważ nie został jako pierwszy 

przegłosowany wniosek W. Grodzkiego. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że wobec butnego działania grupy radnych należałoby 

doprowadzić do rozwiązania obecnego składu Rady Miejskiej w Golinie i przeprowadzenia 

ponownych wyborów. 
 

Radny S. Szczepaniak zapytał się dlaczego na sesji nie jest już obecny radca prawny. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk stwierdził, że wobec przegłosowanych poprawek zasadne byłoby 

wprowadzenie ich do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015, aby radni 

wiedzieli jaką treść uchwały będą podejmować. Zaproponował więc, aby Przewodnicząca 

Rady przeszła do kolejnego punktu porządku obrad, a pani Skarbnik przygotuje stosowny 

projekt uchwały. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak stwierdziła, że w każdym miejscu porządku obrad 

można dokonać jego zmiany, w związku  z czym poprosiła I Wiceprzewodniczącego Rady  

o odczytanie porządku obrad VII sesji po wprowadzonych zmianach. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski przedstawił dalszą kolejność porządku obrad 

VII sesji: 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Przewodniczącym Rad 

Osiedlowych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Golina. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2008 Rady Miejskiej  

w Golinie z dn. 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”. 



14 

 

12. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2015 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2015-2018. 

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Golinie. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad sesji. 
 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 

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

W związku z powyższym porządek obrad VII sesji po wprowadzonych zmianach został 

przyjęty. 
 

Następnie I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania diet Przewodniczącym Rad Osiedlowych.  

 

Ze względu na brak uwag 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 VII/27/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

diet Przewodniczącym Rad Osiedlowych została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

Punkt 9 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina. 
 

Ze względu na brak 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 14 radnych. 

Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, od głosu wstrzymało się - 3 radnych. 
 

Radna A. Kapturska zawnioskowała o zaznaczenie w protokole, że nie brała udziału  

w głosowaniu, ponieważ ze względu na pełnienie funkcji sołtysa, głosowanie dotyczy jej 

interesu prawnego. 
 

Uchwała Nr VII/28/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Punkt 10 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.  
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Ze względu na brak zapytań 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 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 
 

Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w mieście Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Punkt 11 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVI/140/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 30 października 2008 r.  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”. 
 

Ze względu na brak uwag 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 14 radnych. 

Za głosowało 14 radnych. 
 

Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVI/140/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 30 października 2008 r.  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie” 

została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Punkt 12 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Kościelska odczytała protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej za I kwartał 2015 roku, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Radny W. Wojdyński złożył zastrzeżenia do treści przedstawionego protokołu, a mianowicie 

w protokole została wykazana inna kwota kosztu przeprowadzonego remontu pomieszczeń  

w Szkole Podstawowej w Kawnicach aniżeli w wykonaniu budżetu gminy za rok 2014, 

została błędnie zapisana kwota wyłonionej w przetargu najkorzystniejszej oferty, nie zostało 

wykazane kiedy został podpisany aneks umowy dotyczący wydłużenia terminu wykonania 

zadania, nie ma podanych dat podpisania kolejnych umów uzupełniających oraz wysokości 

wynagrodzenia za dodatkowe roboty. W związku z tym zwrócił się do Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej o dokonanie uzupełnienia protokołu. Następnie oznajmił, że nie rozumie 

dlaczego większość faktur została wystawiona w grudniu 2014 r. skoro zakończenie 

inwestycji nastąpiło w listopadzie 2014 r. Uważa więc, że należałoby tę kwestię również 

poddać analizie. Zapytał się, czy roboty dodatkowe za kwotę 131 413,34 zł wykonane były  

w ramach przetargu. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła przerwę w obradach VII sesji Rady Miejskiej 

w Golinie, która trwała od godz. 17:25 do godz. 17:50. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady U. Furmaniak wznowiła obrady VII sesji Rady Miejskiej 

w Golinie. 

Punkt 13 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

na rok 2015 po wprowadzeniu przegłosowanych poprawek.  
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Radny W. Wojdyński oznajmił, że jest zaniepokojony usunięciem z wydatków majątkowych 

przeprowadzenia remontu trybun na stadionie w Golinie. Uważa, że stan tzw. mostku, który 

jest przejściem na teren boiska zagraża bezpieczeństwu i należy go zabezpieczyć lub zburzyć. 

Zastanawia się kto będzie ponosił odpowiedzialność, jeżeli coś się komuś stanie. Rada więc 

bierze na siebie taką odpowiedzialność, ponieważ wycofała z budżetu propozycję burmistrza 

dotyczącą remontu trybun. 
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że na stadionie w Golinie jest większe zagrożenie dla 

zdrowia i życia osób tam przebywających aniżeli na przystanku w Kawnicach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że pomimo występującego niebezpieczeństwa na 

stadionie w Golinie spowodowanego złym stanem trybun i przejścia na płytę boiska radni nie 

wyrazili zgody na przeznaczenie środków finansowych na wykonanie remontu na stadionie.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu na rok 2015 wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. 
 

Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na sesji było 15. 

W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Za głosowało 8 radnych, przeciw – 6 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
 

Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 

została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek wniósł o zapisanie w protokole, że wprowadzonym zmianom w budżecie na 

rok 2015 przeciwni byli radni: J. Mirek, M. Kwaśniewski, A. Kapturska, Z. Kasprzak,  

W. Grodzki. 

Punkt 14 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018. 
 

Przewodnicząca Rady U. Furmaniak zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 

2015-2018. 
 

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. 
 

Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018 została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 
 

Radny M. Wieczorek o godz. 18:10 opuścił obrady VII sesji Rady Miejskiej w Golinie,  

w związku z czym stan obecnych radnych wynosi 14. 
 

 

 

 



17 

 

Punkt 15 

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych 

Burmistrz  Goliny M. Durczyński powiedział, że na zadane wcześniej zapytania radnych 

udzielał na bieżąco odpowiedzi. 

Punkt 16 

Zapytania i wolne wnioski 

Radny W. Wojdyński powiedział, że jego zdaniem uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok 

2015 oraz uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na 

lata 2015-2018 zostały podjęte niezgodnie z przepisami prawa, ponieważ podczas 

przeprowadzania głosowania przewodnicząca rady nie dopowiedziała, że głosowanie odbywa 

się nad projektami uchwał wraz z wcześniej przyjętymi poprawkami. 
 

Radny J. Mirek zapytał się radnego S. Szczepaniaka, przewodniczącego komisji ds. budżetu  

i finansów oraz spraw samorządowych w jakim celu zostały przekazane środki w wysokości 

35 tys. zł na projekt chodnika we Węglewie Kol. skoro najtańszy projekt wynosi ponad 40 

tys. zł. Zasadniejszym byłoby przeznaczyć jeszcze na projekt 13 tys. zł, które zostało 

przyznane na remont przystanku autobusowego w Kawnicach, ponieważ to 13 tys. zł 

najprawdopodobniej również nie wystarczy na remont przystanku skoro w ubiegłym roku  

w budżecie zaplanowane było 16 tys. zł i burmistrz T. Nowicki twierdził, że jest to za mała 

kwota na przeprowadzenie remontu przystanku. W tej sytuacji zadania nie mogą zostać 

zrealizowane, ponieważ nie zostały zapewnione odpowiednio wysokie kwoty środków 

finansowych. 
 

Radny S. Szczepaniak powiedział, że dowiadywał się i został poinformowany, że 35 tys. zł 

wystarczy na opracowanie projektu. 
 

Radny J. Mirek zapytał się od kogo radny S. Szczepaniak otrzymał takie informacje. 
 

Radny S. Szczepaniak odpowiedział, że są to jego osobiste informacje. 
 

Radny W. Grodzki powiedział, że w związku z niebezpieczeństwem występującym na 

stadionie w Golinie jako Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej zwołuje 7 maja br. o godz. 13:00 zebranie komisji na terenie stadionu.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się kiedy można będzie zakupić kruszywo na 

zaplanowane z funduszu sołeckiego utwardzenie drogi. Następnie zapytał się, czy sołtys 

zobowiązany jest do dostarczania mieszkańcom sołectwa wszelkiej korespondencji 

przekazanej z urzędu. Kolejnie stwierdził, że po wysłuchaniu dzisiejszych wypowiedzi 

radnych i podjęciu decyzji należałoby rozwiązać obecną radę i rozpisać nowe wybory. 

Uważa, że w pierwszej kolejności powinna zostać dokończona budowa drogi w Golinie Kol. 

skoro już w 2011 r. została zgłoszona do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a dopiero 

potem można myśleć o wykonaniu kolejnych dróg. W związku z tym zapytał się dlaczego 

środki zostały podzielone na zmodernizowanie dwóch dróg. 
 

Sołtys Kawnic J. Modelski powiedział, że jest zdziwiony agresywnym zachowaniem radnej 

A. Kapturskiej w stosunku do niektórych radnych. Następnie przypomniał, że zgłaszał pilną 

potrzebę wycięcia drzewa w Kawnicach przy trasie k-92, którego konary pochylone są nad 

drogą. Kolejnie oznajmił, że w Kawnicach przez ostatnich 8 lat nie zostały zrealizowane 

żadne gminne inwestycje. Gdyby nie środki z funduszu sołeckiego i nagrody, które Kawnice 

otrzymały w konkursie „Na najbardziej uporządkowaną wieś”, to w Kawnicach nie byłoby 

nic zrobione. Powiedział, że dopiero obecnie po wyborach, w których burmistrzem został  

p. M. Durczyński rozpoczęte zostały roboty na drogach i jest szansa na wykonanie 

wodociągu.  
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Radny J. Mirek stwierdził, że sołtys Kawnic J. Modelski wszelkie pretensje powinien 

kierować do poprzedniego burmistrza T. Nowickiego. Następnie przypomniał, że  

w poprzedniej kadencji na wniosek radnego M. Zielezińskiego do budżetu na rok 2014 

zostały wprowadzone środki w wysokości 16 tys. zł z przeznaczeniem na remont przystanku  

w Kawnicach oraz były zaplanowane środki na remont drogi za cmentarzem, których to 

inwestycji nie zrealizował poprzedni burmistrz.   
 

Sołtys Kawnic J. Modelski zapytał się radnego M. Kwaśniewskiego dlaczego wypowiadał się 

przeciw ustaleniu diet dla sołtysów. 
 

Radny M. Kwaśniewski odpowiedział, że nigdy w swoich wypowiedziach nie sprzeciwiał się, 

aby sołtysi nie otrzymywali wynagrodzenia i głosował za podjęciem uchwały dotyczącej 

wysokości inkasa dla sołtysów.  
 

Radna A. Kapturska oznajmiła, że jest bardzo zdziwiona wypowiedzią p. J. Modelskiego, że 

całe zło w tej radzie upatruje w jej osobie.   
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się, dlaczego pracownicy ZGKiM w Golinie nie chcą 

odbierać od mieszkańców odpadów z pojemników o pojemności 1100 litrów. 
 

Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie A. Łeska odpowiedział, że śmieciarka przystosowana jest 

do odbioru odpadów z pojemników o pojemności od 120 l. do 1100 l. Każde gospodarstwo 

powinno posiadać pojemnik o pojemności wystarczającej do ilości wyprodukowanych śmieci. 

Właściciel posesji, który zamierza zakupić pojemnik o pojemności 1100 l. powinien zgłosić tę 

sprawę do urzędu i jeżeli będzie zasadne posiadanie takiego pojemnika to pracownicy 

ZGKiM w Golinie będą odbierali śmieci z takiego pojemnika.  
 

Radny J. Mirek w nawiązaniu do zapytania p. T. Duryńskiego powiedział, że pytanie 

odnośnie podzielenia środków na wykonanie dwóch dróg powinien skierować do radnej, 

która w imieniu grupy radnych złożyła wniosek o podział środków.  
 

Sołtys Adamowa T. Duryński zapytał się radnej I. Kościelskiej dlaczego wnioskowała  

o podzielenie środków na dwie drogi, a nie zgodziła się z propozycją burmistrza, aby 

dokończyć budowę drogi w Golinie Kolonii.  
 

Radna I. Kościelska powiedziała, że w poprzedniej kadencji środki pozyskane z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych także były dzielone na drogę w Rososze i Golinie Kolonii.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński oznajmił, że do dzisiaj nie wie z jakich środków została 

wykonana droga w Przyjmie Cegielni. Z funduszu sołeckiego były tylko zaplanowane środki  

w wysokości 19 tys. zł na modernizację tej drogi, w budżecie gminy nie było przyznanych 

innych środków na tę drogę. Zapytał się radnych, czy w obecnej kadencji zamierzają 

kontynuować rządy z poprzedniej kadencji.  
 

Radny J. Mirek stwierdził, że wiele inwestycji zaplanowanych w budżecie 2014 r. nie zostało 

wykonanych np. w Kawnicach, ponieważ najprawdopodobniej środki na te przedsięwzięcia 

zostały wydatkowane na zadanie, które nie były zaplanowane w budżecie m.in. na budowę 

drogi w Przyjmie Cegielnia. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński zapytał się o treść uzasadnienia do podjętej uchwały  

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. 
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Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że treść uzasadnienia nie została 

skorygowana o wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej. Powiedziała, że uzasadnienie 

nie jest treścią uchwały, więc nie będzie miało wpływu na zapisy podjętej uchwały.  
 

Radny W. Wojdyński stwierdził, że uzasadnienie do uchwały koliduje z zapisami podjętej 

uchwały. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że radny L. Kwiatkowski odczytywał 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 tylko w wersji 

przed wprowadzonymi poprawkami. Stwierdził, że radni odbywają posiedzenia w ramach 

komisji rady, aby opiniować przedkładane projekty uchwał, natomiast na sesji nie powinna 

być odczytywana treść projektów uchwał tylko opinia stosownej komisji rady odnośnie 

danego projektu uchwały, który następnie poddawany jest pod głosowanie. 
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski powiedział, że kiedy burmistrz był 

przewodniczącym rady miejskiej to w takiej samej formie jak dziś odbywały się posiedzenia 

komisji rady oraz sesje. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński stwierdził, że od tego czasu wiele się zmieniło i on ma także 

większe doświadczenie w pracach samorządu i uważa, że nie należy wzorować się na 

wszystkim co miało kiedyś miejsce. Oznajmił, że należy myśleć o przyszłości, a nie wracać 

do przeszłości.   
 

Radna Z. Kasprzak powiedziała, że jest zbulwersowana stwierdzeniami części radnych, 

którzy mówią, że wzorują się na działaniach radnych z poprzedniej kadencji. Uważa, że nie 

można się cofać tylko należy się rozwijać i nie powinno powielać się błędów poprzedników. 

Powiedziała, że radny który wyraził zgodę na pełnienie określonych funkcji w radzie, 

powinien liczyć się z odpowiedzialnością jaka wiąże się z pełnieniem takiej funkcji.  
 

Radna Z. Kościelska podziękowała radnemu W. Wojdyńskiemu za zgłoszone uwagi do treści 

protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 

Sołtys Adamowa T. Duryński ponownie zapytał się kiedy będzie możliwa realizacja zakupu 

kruszywa na utwardzenie dróg ze środków funduszu sołeckiego.  
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że utwardzanie dróg gruntowych będzie 

miało miejsce w maju i będzie wykonywane przy współudziale równiarki.  
 

Radna A. Kapturska zapytała się, czy sołtysi we własnym zakresie będą wybierać wykonawcę 

robót na drogach. 
 

Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że zostanie wybrana jedna firma, która 

przedstawiła najniższą cenę i będzie realizowała usługi na terenie całej gminy.  
 

I Wiceprzewodniczący Rady L. Kwiatkowski odczytał pismo z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania  

w odniesieniu do uchwały Nr VI/23/2015 w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty, z powodu naruszenia 

przepisów prawa, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Radny J. Mirek powiedział, że pomimo złożenia przez niego wezwania do usunięcia 

naruszania prawa, rada nie zajęła się tym tematem, a Przewodnicząca Rady U. Furmaniak 

stwierdziła, że nie udzieli odpowiedzi na pismo, ponieważ uważa, że pismo nie jest do niej 
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skierowane. W związku z tym postanowił złożyć stosowne pismo do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Radny W. Grodzki stwierdził, że nie wie, czy została podjęta uchwała w sprawie zmiany 

budżetu z propozycjami przedstawionymi przez burmistrza, czy ze zmianami grupy radnych, 

ponieważ przed przystąpieniem do głosowania nie padło stwierdzenie „wraz  

z przegłosowanymi poprawkami”. 
 

Sekretarz Goliny H. Bąk odpowiedział, że przed głosowaniem został odczytany projekt 

uchwały z wprowadzonymi zapisami przegłosowanych wcześniej poprawek, nie została tylko 

poprawiona treść uzasadnienia do uchwały. Podjęta uchwała w sprawie zmiany budżetu na 

rok 2015 podlega ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to rozpatrzy, czy zapisy  

w uzasadnieniu są istotne dla samej treści uchwały i jej załączników.   
 

Przewodniczący Rady Os. Zachód P. Mielczarek zapytał się, czy w zmianach budżetowych 

zostały przyznane środki na dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Golinie. 
 

Skarbnik Goliny K. Musiałkiewicz odpowiedziała, że na remont budynku posterunku policji 

zostały przyznane środki w wysokości 20 tys. zł.  
 

Punkt 17 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Urszula Furmaniak 

podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 18:55 obrady VII sesji 

Rady Miejskiej w Golinie. 
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