P R O T O K Ó Ł NR XXII/2020
XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie
25 czerwca 2020 r.
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
Anna Górzna, Skarbnik Goliny Janina Adamczewska i radca prawny Tomasz Lisewski. Lista
zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 1
XXII sesję Rady Miejskiej w Golinie otworzył o godz. 12:00 Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Wojdyński. Po powitaniu przybyłych podał, że na ustawowy stan 15 radnych
obecnych jest 15 radnych, 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.
Do porządku obrad XXII sesji nie zostały wprowadzone zmiany. Przewodniczący Rady
W. Wojdyński stwierdził, że obrady XXII sesji będą przebiegały zgodnie z zaproponowanym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXI sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 125).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina
na lata 2020-2028 (projekt nr 126).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (projekt nr 124).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Golina
(projekt nr 123).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę
Golina (projekt nr 110).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/2015 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy
Golina (projekt nr 130).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina (projekt nr 131).
13. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I i II
kwartale 2020 roku.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
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Radna I. Kościelska o godz. 12:03 wyszła z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stan
obecnych radnych wynosi 14.
Punkt 3
Przewodniczący Rady W. Wojdyński zawnioskował o przyjęcie protokołu XXI sesji bez
odczytywania na dzisiejszej sesji i zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych (nieobecna radna I. Kościelska).
Za głosowało 12 radnych, przeciw - 0 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z powyższym protokół XXI sesji Rady Miejskiej w Golinie został przyjęty.
Radna I. Kościelska o godz. 12:05 wróciła na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Stan obecnych radnych wynosi 15.
Punkt 4
Burmistrz Goliny M. Durczyński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zapytania i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Nadzorczej ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie Ryszard Antoniewicz
poinformował o złożeniu przez Prezesa Zarządu ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie Andrzeja Łeskę
wniosku o rozwiązaniu umowy w związku z przejściem na emeryturę. Z tego względu zaszła
potrzeba przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu
ZGKiM Sp. z o.o. w Golinie, w wyniku którego najwyższą ilość punktów otrzymał
Maksymilian Wojdyński i który najprawdopodobniej od sierpnia br. obejmie funkcję Prezesa
Zarządu ZGKiM Sp. o.o. w Golinie.
Radny T. Duryński zapytał się, czy podczas narady z dyrektorami placówek oświatowych
podejmowany był temat sposobu nauki od 1 września br. Następnie zapytał się o stan
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie gminy.
Punkt 6
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na rok 2020.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo
omawiany na wcześniejszy posiedzeniu wspólnych komisji rady.
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 15 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 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. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXII/116/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany budżetu na rok 2020
została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
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.
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Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 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. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXII/117/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028 została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zaliczenia
drogi położonej w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 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. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXII/118/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zaliczenia drogi położonej
w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu została jednogłośnie
podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 9
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic Aglomeracji Golina.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 14 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński, A. Kapturska, Z. Kasprzak, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski,
J. Mirek, K. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński), przeciw - 0 radnych, od głosu
wstrzymał się 1 radny (W. Grodzki).
Uchwała nr XXII/119/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic Aglomeracji Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 10
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 11 radnych (M. Aniszewski, E. Cieślak, T. Duryński, U. Furmaniak,
P. Grochociński, I. Kościelska, M. Kwaśniewski, M. Majewski, K. Substelny, K. Szymański,
W. Wojdyński), przeciw - 1 radny (J. Mirek), od głosu wstrzymało się 3 radnych
(W. Grodzki, A. Kapturska, Z. Kasprzak ).
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Uchwała nr XXII/120/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości przez Gminę Golina została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 11
Przewodniczący Rady W. Wojdyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XII/50/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty
targowej na terenie Gminy Golina.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 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. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXII/121/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr
XII/50/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty
targowej na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Punkt 12
Wiceprzewodnicząca Rady A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina.
Ze względu na brak uwag i pytań do projektu uchwały przewodniczący zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 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. Substelny, K. Szymański, W. Wojdyński).
Uchwała nr XXII/122/2020 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie zmiany uchwały nr
VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady W. Wojdyński ogłosił przerwę w obradach XXII sesji Rady Miejskiej
w Golinie, która trwała od godz. 12:55 do godz. 13:10.
Po przerwie Przewodniczący Rady W. Wojdyński wznowił obrady XXII sesji Rady Miejskiej
w Golinie.
Punkt 13
Radny P. Grochociński, członek Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z przeprowadzonej
kontroli w I kwartale 2020 roku, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny T. Duryński, członek Komisji Rewizyjnej, odczytał protokół z przeprowadzonej
kontroli w II kwartale 2020 roku, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Punkt 14
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Burmistrz Goliny M. Durczyński odpowiadając na zadane pytania powiedział:
- podczas czerwcowej narady z dyrektorami szkół były omawiane różne warianty nauki
w roku szkolnym 2020/2021, w tym także zdalnej. Jednak dzisiaj Premier RP Mateusz
Morawiecki ogłosił decyzję, że od 01 września br. dzieci i młodzież mają wrócić do szkół,
a więc do tradycyjnego prowadzenia zajęć szkolnych,
- podczas przeprowadzonej w ostatnich dniach kontroli wałów przeciwpowodziowych nie
stwierdzono żadnych uszkodzeń wałów, wały są w dobrym stanie. Obecnie nie ma zagrożenia
powodziowego na terenie naszej gminy.
Punkt 15
Zapytania i wolne wnioski
Radny J. Mirek powiedział, że po ostatnich gwałtownych opadach deszczu ul. 35-lecia
w Golinie została zalana. Wcześniej były wyczyszczone studzienki chłonne, jednak należy
przeprowadzić całościowy remont kanalizacji deszczowej. Zapytał się, czy zadanie to
zostanie wykonane. Następnie zapytał się, czy na terenie gminy będą koszone pobocza dróg.
Radna E. Cieślak zapytała się kiedy będą czyszczone przydrożne rowy w Kraśnicy,
w szczególności na odcinku od drogi k-92 w kierunku torów kolejowych. Zgłosiła także duże
ubytki w nawierzchni drogi ul. Makowa w Kraśnicy.
Radny P. Grochociński zgłosił zapadnięcia w nawierzchni asfaltowej przy studzienkach
w okolicy bloku ul. Poprzeczna 1a.
Radna E. Cieślak zgłosiła wyczyszczenie rowów przy Centrum Ogrodniczym "Mój Ogród"
w Kraśnicy.
Radny T. Duryński poprosił o ustalenie właściciela rowu przy posesji p. Łodziarka, który
wymaga naprawy i wyczyszczenia, ponieważ obecnie odpływająca woda z drogi powiatowej
zalewa nieruchomość p. Łodziarka.
Radny J. Mirek zapytał się, czy od 01 lipca br. stanowisko ds. geodezji i gospodarki
nieruchomościami będzie już normalnie funkcjonować.
Radna U. Furmaniak poprosiła o wycięcie krzewów przy zjeździe z drogi Głodowo Rosocha, które bardzo ograniczają widoczność.
Radna E. Cieślak poprosiła o wykoszenie pozostałej trawy przy słupkach ochronnych na
poboczu drogi ul. Nad Stawami w Kraśnicy celem poprawy estetycznego wyglądu.
Radny J. Mirek zapytał się, czy została zgłoszona awaria lampy solarnej i monitoringu przy
punkcie przesiadkowym na ul. Poniatowskiego w Golinie.
Radny M. Majewski zgłosił usterki na drodze po wykonanej budowie kanalizacji
w Kawnicach.
Burmistrz Goliny M. Durczyński odniósł się do zgłoszonych wniosków i zapytań:
- odnośnie dokończenia remontu kanalizacji deszczowej na ul. 35-lecia w Golinie powiedział,
że na podstawie przedstawionego przez wykonawcę kosztorysu zakres prac zostanie
wykonany, jak również zostanie poprawione odwodnienie na ul. Kolejowej,
- koszenie poboczy na terenie gminy nie zostało jeszcze zakończone przez ZGKiM Sp. z o.o.
w Golinie. Przyznał, że prace porządkowe powinny być wykonywane dokładnie i solidnie,
- czyszczenia przydrożnych rowów są wykonywane kolejno na terenie sołectw,
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- naprawa lampy solarnej i monitoringu przy punkcie przesiadkowym w Golinie została
zgłoszona do wykonawcy. Opóźnienia w naprawie firma tłumaczy obecną sytuacją
epidemiologiczną,
- czyszczeniem rowów przy Centrum Ogrodniczym "Mój Ogród" zajmie się Gminna Spółka
Wodna,
- stan nawierzchni przy studzienkach ul. Poprzecznej 1a zostanie sprawdzony,
- zobowiązał się ustalić właściciela rowu, który znajduje się przy posesji p. Łodziarka,
- krzewy ograniczające widoczność przy drodze powiatowej w Rososze zostaną obcięte,
- zgłoszone usterki po wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Kawnicach zostaną przekazane do
wykonawcy,
- poinformował, że na stronie internetowej gminy na bieżąco zamieszczane są wiadomości
odnośnie realizowanych na terenie gminy inwestycji,
- na stanowisku ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami od 01 lipca br. rozpocznie pracę
p. Katarzyna Miller - Walczak, która została wybrana w przeprowadzonym w maju naborze.
Punkt 16
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej W. Wojdyński
podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zamknął o godz. 14:03 obrady XXII sesji
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Wojciech Wojdyński
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