P R O T O K Ó Ł NR XVII/2011
z odbytej Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 1 grudnia 2011 roku
Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 14 radnych (nieobecny
radny J. Szrama). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, Sekretarz Goliny
Henryk Bąk i Skarbnik Goliny Kinga Musiałkiewicz.
Punkt 1
XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej otworzyła o godz. 15:55 Przewodnicząca Rady
Miejskiej Anna Kapturska. 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 Anna Kapturska przedstawiła proponowany porządek obrad:
3. Zapytania i wnioski radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na
lata 2011-2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
8. Zakończenie XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Golinie.
Następnie przekazała prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącej Zofii Kasprzak.
Punkt 3
Zapytania i wnioski radnych
Radny W. Wojdyński zapytał się o zakres naprawy dachu na budynku szkoły podstawowej
w Golinie oraz czy naprawa odbyła się w ramach gwarancji.
Punkt 4
Wiceprzewodnicząca Z. Kasprzak 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 Wiceprzewodnicząca
Z. Kasprzak zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 11 radnych, wstrzymał się od głosu 3 radnych.
Uchwała Nr XVII/69/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Golina na lata 2011-2014 została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 5
Wiceprzewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2011.
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Radny W. Wojdyński zapytał się dlaczego w §1 ust. 11 projektu uchwały jest zapis dotyczący
zarówno kredytu w wysokości 1 500 000 zł jak również kredytu w wysokości 1 288 000 zł.
Skarbnik K. Musiałkiewicz wyjaśniła, że w podjętej uchwale budżetowej mieliśmy zapis
w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Goliny do zaciągania kredytów i pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 1,5 mln. zł. Obecnie dochodzi nowa pozycja dotycząca zaciągnięcia kredytu
w wysokości 1 288 000 zł. W związku z tym łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów wynoszą 2 788 000 zł, przy czym kredyt w wysokości 1,5 mln. zł jest kredytem
krótkoterminowym i do końca roku musi zostać spłacony.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały
Wiceprzewodnicząca Z. Kasprzak zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 11 radnych, wstrzymał się od głosu 3 radnych.
Uchwała Nr XVII/70/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 została podjęta i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Punkt 6
Wiceprzewodnicząca Z. Kasprzak odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej.
Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że uchwała musi zostać podjęta bezwzględną
większością głosów.
Radny K. Michalak zapytał się, czy jeżeli mamy podjąć odrębną uchwałę o zaciągnięciu
kredytu, to czy również w zmianach budżetowych musi widnieć zapis upoważniający
burmistrza do zaciągnięcia niniejszego kredytu.
Skarbnik K. Musiałkiewicz powiedziała, że projekt uchwały został przekonsultowany
i wykazane zapisy są prawidłowe.
Ze względu na brak dalszych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały
Wiceprzewodnicząca Z. Kasprzak zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Na ustawowy stan 15 radnych obecnych na Sesji było 14.
W jawnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XVII/71/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została
jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 7
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
Sekretarz Goliny H. Bąk w odpowiedzi na zadane pytanie radnego W. Wojdyńskiego
powiedział, że remont dachu został wykonany odpłatnie. Usuwanie usterek w ramach
gwarancji obejmowało 3 lata, tak więc gwarancja już minęła. W trakcie okresu trwania
gwarancji miały jeszcze miejsce trzy naprawy. Poinformował, że firma przeprowadzająca
przebudowę budynku szkoły podstawowej została już zlikwidowana.
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Radny W. Wojdyński zapytał się, czy inwestycja była ubezpieczona.
Sekretarz Goliny H. Bąk powiedział, że obecnie nie posiada takich informacji.
Radny W. Wojdyński stwierdził, że jeżeli w ramach gwarancji wykonywane były naprawy to
okres trwania gwarancji automatycznie się przedłuża.
Punkt 8
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Anna Kapturska podziękowała
wszystkim zebranym za przybycie i zamknęła o godz. 16:25 obrady XVII Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Protokołowała

Przewodniczyła
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Piasecka
Zofia Kasprzak
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