P R O T O K Ó Ł NR XVI/2011
z odbytej Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 24 listopada 2011 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: Z-ca Burmistrza Goliny Andrzej Budny, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz.
Punkt 1
XVI Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej otworzyła o godz. 17:00 i poprowadziła
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska. 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 Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
3. Zapytania i wnioski radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji
i informacji podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2011-2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Punkt 3
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy zostały wyczyszczone studzienki na ulicach Os. Zachód
oraz syfony kanalizacji deszczowej na ul. Kopernika.
Punkt 4
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na sesji 27 października br. uchwała w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od
nieruchomości została podjęta o jeden dzień za wcześnie, ponieważ przepisy ustawy na
podstawie których uchwała była podejmowana weszły w życie dopiero 28 października br.
Zachodzi więc potrzeba uchylenia podjętej uchwały na ostatniej sesji i ponownego jej
podjęcia dzisiaj.
Następnie Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości.
Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały Przewodnicząca A. Kapturska
zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 15 radnych.
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Uchwała Nr XVI/65/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularza
deklaracji i informacji podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 5
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że na sesji w dniu 27 października br. odczytała
projekt uchwały z przegłosowaną stawką podatku rolnego w wysokości 50,00 zł. Jednak
ostatecznie nie poddała całości uchwały pod głosowanie. Następnie odczytała projekt
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 15.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych.
Uchwała Nr XVI/66/2011 w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego została podjęta i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca A. Kapturska powiedziała, że z posiadanych informacji z pobliskich gmin
wie, że uchwalany podatek rolny kształtuje się na poziomie od 45,00 zł do 50,00 zł.
Radna I. Kościelska powiedziała, że podatek rolny na rok 2012 w Strzałkowie wynosi 57,00
zł, Powidz – 53,00 zł, Orchowo – 55,00 zł, Zagórów – 55,00 zł.
Punkt 6
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2011-2014.
Ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodnicząca
A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego 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 XVI/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golina na lata 2011-2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Przewodnicząca A. Kapturska odczytała projekt uchwały w sprawie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewodnicząca A. Kapturska przypomniała, że do załącznika nr 1 pkt VIII został
wprowadzony zapis „zadania wymienione w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radny W. Wojdyński zapytał się, czy w §2 ust. 4 projektu uchwały na końcu można byłoby
dopisać, że udziela się dotacji w wysokości zapisanej w budżecie gminy.
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Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że możemy udzielić tylko i wyłącznie dotacji
zapisanej w budżecie gminy, więc taki zapis w przedstawionym projekcie uchwały jest
zbyteczny.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodnicząca A. Kapturska zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego
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 XVI/68/2011 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Z-ca Burmistrza Goliny A. Budny w odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego
W. Wojdyńskiego powiedział, że w budżecie nie ma obecnie środków na wykonanie
czyszczenia studzienek osadowych. Prowadzone były jedynie rozmowy, co do
przeprowadzenia takich konserwacji w momencie dysponowania przez gminę odpowiednimi
środkami.
Radny W. Wojdyński powiedział, że sprawa jest poważna, ponieważ podczas opadów
deszczu studzienki nie będą w stanie odprowadzać wody, co grozi zalaniem ulic i terenu
cmentarza.
Punkt 9
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 17:30 obrady XVI Sesji Nadzwyczajnej
Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Anna Kapturska
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