P R O T O K Ó Ł NR XXI/2020
XXI sesji Rady Miejskiej w Golinie
08 kwietnia 2020 r.
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński i Skarbnik Goliny
Janina Adamczewska.
Punkt 1
XXI sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:25 Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych
obecnych jest 14 radnych (nieobecny radny Kazimierz Substelny), w związku z czym podjęte
uchwały oraz decyzje będą prawomocne. Warunek jest spełniony, obecnych jest co najmniej
½ radnych.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał klauzulę RODO i poinformował, że zgodnie
z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji są nagrywane i transmitowane
na żywo.
Punkt 2
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zapytał się, czy do ustalonego porządku obrad sesji są
propozycje jego zmiany.
Radny J. Mirek złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji o podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie zawierającego stanowisko
dotyczące wykonania i sfinansowania zadania polegającego na przebudowie drogi
powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice Gmina Golina.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego J. Mirka.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego J. Mirka został przyjęty.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji
o punkt dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Goliny informacji dotyczącej podjętych
przeciwdziałań rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Gminy Golina. Następnie
zarządził głosowanie nad złożonym przez niego wnioskiem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
W związku z powyższym wniosek przewodniczącego rady został przyjęty.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał porządek obrad XXI sesji z wprowadzonymi
zmianami:
1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XX sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny
(projekt nr 119).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 120).
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2020 - 2028 (projekt nr 121).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie
zawierającego stanowisko dotyczące wykonania i sfinansowania zadania polegającego
na przebudowie drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice Gmina Golina
(projekt uchwały radnego Janusza Mirka).
8. Informacja Burmistrza Goliny o podjętych przeciwdziałaniach rozprzestrzeniania się
koronawirusa na terenie Gminy Golina.
9. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku
obrad XXI sesji.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński stwierdził, że obrady XXI sesji będą przebiegały
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Punkt 3
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu XX sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym protokół XX sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty.
Punkt 4
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Goliny.
Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński, W. Grodzki, I. Kościelska, A. Kapturska, Z. Kasprzak M. Kwaśniewski,
M. Majewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXI/112/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Goliny została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Punkt 5
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2020.
Ze względu na brak zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
Rady W. Wojdyński zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
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Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,
M. Majewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXI/113/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2020
została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 6
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński, W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski,
M. Majewski, J. Mirek, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXI/114/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie zawierającego stanowisko dotyczące wykonania
i sfinansowania zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3231P
w miejscowości Kawnice Gmina Golina wraz z uzasadnieniem.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 12 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, P. Grochociński,
W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, J. Mirek,
K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych
(U. Furmaniak, M. Majewski).
Uchwała nr XXI/115/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady
Miejskiej w Golinie zawierającego stanowisko dotyczące wykonania i sfinansowania zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice Gmina
Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawiając informację o podjętych przeciwdziałaniach
rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Gminy Golina powiedział, że mając na uwadze
bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie
wydał zarządzenie, że od 27 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów
w Urzędzie Miejskim w Golinie zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie od 13 marca 2020 r. do odwołania pracuje w trybie
interwencyjnym. Pracownicy socjalni i asystent rodziny wykonują pracę w terenie tylko
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w zakresie niezbędnym Wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze,
fundusz alimentacyjny oraz Kartę Dużej Rodziny przyjmowane i realizowane są na bieżąco.
Zarząd Spółki Zakład Usług Wodnych w Koninie podjął decyzję o ograniczeniu obsługi
w Biurze Obsługi Klienta od 16 marca 2020 r. do odwołania oraz wstrzymał obsługę
inkasencką na terenie obsługiwanych gmin.
Liczba osób objętych kwarantanną na terenie gminy codziennie się zmienia, stan na
05 kwietnia br. wynosił 46 osób. Szkoły realizują podstawę programową na zasadzie
zdalnego nauczania. W Urzędzie Miejskim w Golinie 5 pracowników wykonują pracę zdalną,
pozostali pracownicy zobowiązani są do składania tygodniowego raportu z wykonywanej
pracy. Straż Miejska w Golinie wykonuje na terenie gminy wspólne patrole z Policją.
Rozpoczęte inwestycje na terenie gminy realizowane są na bieżąco zgodnie z planem. Dom
Kultury w Golinie oraz Biblioteka Publiczna w Golinie także do odwołania nie prowadzą
działalności.
Radna Z. Kasprzak o godz. 13:00 opuściła obrady XXI sesji. Stan obecnych radnych wynosi
13.
Burmistrz Goliny M. Durczyński powiedział, że na terenie gminy zostały zamknięte place
zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska Orlik, stadion, nie są też prowadzone zajęcia na hali
widowiskowo-sportowej w Golinie. W budżecie gminy z zarządzania kryzysowego została
rozwiązana rezerwa celowa, z której środki w wysokości 6 559,36 zł zostały wydatkowane na
zakup odzieży ochronnej, maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych.
Łączne koszty przeznaczone na walkę z wirusem SARS-CoV-2 obecnie wyniosły 15 545 zł.
Burmistrz oznajmił, że na bieżąco realizowane są zadania własne gminy. Następnie
podziękował przewodniczącemu rady za zwołanie sesji, a radnym za obecność na obradach
dzisiejszej sesji.
Radny M. Kwaśniewski powiedział, że na terenie gminy znowu mają miejsce celowe
podpalenia łąk i lasów. Zapytał się, czy byłaby możliwość zakupu kilku fotopułapek, które to
pozwoliłyby organom ścigania na ujęcie sprawcy podpaleń. Dodał, że częste wyjazdy
strażaków na akcje gaszenia pożarów narażają ich na zarażenie się koronawirusem, ponieważ
mają kontakt z dużą liczbą osób.
Radny W. Grodzki zapytał się, czy są przeprowadzane kontrole przestrzegania zasad przez
osoby objęte kwarantanną oraz czy mieszkańcy i właściciele sklepów stosują się do
wprowadzonych wymogów bezpieczeństwa.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że kontrole prowadzone są przez Straż
Miejską oraz Policję. Na terenie placówek handlowych stosowane są zalecenia zachowania
bezpieczeństwa. Natomiast odnośnie podpaleń oznajmił, że jest w stałym kontakcie
z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz z Komendantem
Komisariatu Policji w Golinie. Zostały podjęte pewne ustalenia i jest także rozważana
możliwość zakupienia kamer. Następnie zwrócił się z prośbą do mieszkańców o zwrócenie
szczególnej uwagi na pojazdy poruszające się w okolicach miejsc, w których dochodzi do
podpaleń.
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska zapytała się, czy odbędą się planowane na ten rok
gminne uroczystości.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiedział, że z powodu trwającej pandemii
koronawirusa nie będą odbywały się wcześniej zaplanowane gminne uroczystości
i wydarzenia. Została odwołana także organizacja Dni Goliny. Jeżeli obecna sytuacja ulegnie
poprawie rozważane jest zorganizowanie gminnej imprezy na hali widowiskowo-sportowej.
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Punkt 9
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński
podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 13:20 obrady XXI sesji
Rady Miejskiej w Golinie.
Protokołowała

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Wojciech Wojdyński
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