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Protokół nr XV/2019
XV Sesja w dniu 27 sierpnia 2019
Obrady rozpoczęto 27 sierpnia 2019 o godz. 14:00, a zakończonoo godz. 17:16 tego samegodnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p.Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta p Jacek Dowgiałło, podinspektor WI p. Marta
Jaworska, Kierownik WGKp Dawid Jarecki, Kierownik wydziału organizacyjnego p.Przemysław Kuczkowski , Radca Prawny p. Marek Redecki, dyrektorzy i kierownicyJednostek organizacyjnych.

Obecni:

l. Łukasz Bednarski
2. Justyna Bestry
3. Hanna-Grzywińska
4. Franciszek Jagielski
5, | zez.
6. Monika Kwidzyńska
7. Anna Paprocka
8. Józef Pietrzak
9. Łukasz Pietrzak
10. Dominika Piotrowska
11. Jolanta Rzeszotarska
12. Krzysztof Skrzyniecki
13. Marek Stawski
14. Aleksander Wichrowski
15. Konrad Zaporowicz

l. Otwarcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przywitał zebranych i otworzył XV SesjęRady Miasta Golubia-Dobrzynia.

2. Stwierdzenie quorum,

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum, przy którym Rada Miasta
może obradowaći podejmować prawomocne decyzje.

3. Wybór Sekretarza obrad,

Nafikcję Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Miasta zaproponował
wiceprzewodniczącego Rady p. Konrada Zaporowicza. Pan Konrad Zaporowicz wyraził

zgodę . Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wyborem sekretarza obrad.



Wszyscy radni obecni na Sali czyli 13 radnych było za wyborem na sekretarza obrad p.Konrada Zaporowicza.

4. Wnioski do porządku obrad,

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak złożył wniosek aby zdjąć zporządku obrad uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej przy ul. Toruńskiej .

Wszyscy obecnina sesji czyli 13 radnych było „za „ zdjęciem z porządku obrad ww.uchwały.

Drugim wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta było wprowadzenie do porządku obraduchwały w sprawie wyrażania zgody na przejęcie od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegozadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogipowiatowej 2127C w miejscowości Golub-Dobrzyń( ul. Sokołowska) w związku z planowanabudowąsieci kanalizacyjnej.

a) Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażeniazgody na przejęcie od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzaniaodcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń(ul.Sokołowska) w związku z planowaną budowąsieci kanalizacyjnej.

Głosowano w sprawie:
Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody naprzejęcie od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń ( ul.Sokołowska) w związku z planowaną budowąsieci kanalizacyjnej..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak,Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander
Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (4)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

5. Przyjęcie protokołów z:
a) XII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

Głosowano w sprawie:
XII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:4



Wyniki imienne:
ZA (11)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak,Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander
Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (4)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

b) XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

Głosowano w sprawie:
XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak,Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander
Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (4)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

c) XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Głosowano w sprawie:
XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak,Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander
Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (4)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący komisji złożyli sprawozdanie z prac komisji w następującej kolejności: zposiedzenia Komisji Infrastruktury p. Justyna Bestry z posiedzenia Skarg WnioskówiPetycji p. Anna Paprockaz posiedzenia Komisji Komunalnej p. Józef Pietrzak ze WspólnegoPosiedzenie Komisji Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym zwykonania uchwał.



W ramach swojego sprawozdania Burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz
Piątkowski oddawał głos Kierownikowi WGK p. Dawidowi Jareckiemu , Kierownikowi
Wydziału Organizacyjnemu p. Przemysławowi Kuczkowskiemu, podinspektor Wydziału
Infrastruktury p. Marcie Jaworskiej, Zastępcy Burmistrza p, Róży Kopaczewskiej ,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Skrzyniecki

I. W pierwszej interpelacji|w imieniu mieszkańców miasta radny zadał pytanie
przewodniczącemu Komisji Komunalnej p. Józefowi Pietrzakowiktóre brzmiało:

Jakie remonty na budynkach komunalnych planuje się jeszcze w tym rokui ile pieniędzy
pozostało na ten cel.

Czy planuje się wymianę okieni drzwi w lokalach komunalnych , jeśli tak to kiedywjakichilościach , jak wygląda werfikacja osób chętnych do wymianyi kto otrzymuje je w pierwszej
kolejności.

2. W drugiej interpelacji radny Krzysztof Skrzyniecki zapytał Przewodniczącego Komisji
Komunalnej p. Józefa Pietrzaka , iż w związkuze zbliżającym się sezonem zimowy co z
wymianą pieców u lokatorów zamieszkujących mieszkania komunalne, kiedy planowane
są ich naprawy lub wymiany.

3. Kolejna interpelacja radnego K. Skrzynieckiego dotyczyła udzielenie odpowiedzi na pismo
dotyczące aneksowania umowy z dotychczasowym dzierżawcą cmentarza miejskiego w
Golubiu-Dobrzyniu.

4. Następna interpelacja p. Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczyła udzielenia odpowiedzi na
pismo dotyczące pozostałej kwoty z budżetu obywatelskiego i propozycja przeznaczenia
Jej na platformę dotyczącą głosowania internetowego przez mieszkańców.

5. W kolejnej interpelacji w imieniu mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia radny
Skrzyniecki zapytał na jakim etapie są ustalenia i dyskusje w tej sprawie płatnych
parkingów na terenie miasta Golub-Dobrzynia.

6. Ostatnia interpelacja radnego Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczyła prośby aby informacje
„ które zostają przekazywane mieszkańcom miasta zostały zwerfikowane i przekazywane
dopiero w momencie zakończenia danej inwestycji.

Radna Monika Kwidzyńska

I. W pierwszej interpelacji Radna Monika Kwidzyńska zapytała Kierownika wydziału WGK
p. Dawida Jareckiego_czy została przeprowadzona kontrola w związku z utrzymaniem
czystości na działkach mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia przy nabrzeżach Drwęcy.2. Drugiej interpelacji Radna Monika Kwidzyńska zapytała Kierownika MZOO
p. Aleksandrę Orłowską czy arkusz organizacyjny przewiduje zatrudnienie w ZespoleSzkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu emerytowanych nauczycieli.

Radna Dominika Piotrowska

I. W pierwszej interpelacji radna Dominika Piotrowska zapytała ile firm zgłosiła się do
zakupu gruntu na terenu parku Przemysłowo -Technologicznego a także jakie są wielkości
i kwoty działek na terenie wspomnianego parku.

2. W drugiej interpelacji radna p. Dominika Piotrowska przychyliła się do interpelacji
Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczącej stworzenia platformy umożliwiającej mieszkańcom
Golubia-Dobrzynia glosowania przez internet w sprawach dotyczących naszego miasta

Radny Józef Pietrzak

I. W pierwszej interpelacji radny Józef Pietrzak w imieniu mieszkańców miasta zapytał czyJest możliwość przycięcia gałęzi drzew znajdujących się na ulicy Sokołowskiej
i ul. Bohaterów Kosmosu w Golubiu-Dobrzyniu.



2. Kolejna interpelacja Radnego Józefa Pietrzaka dotyczyła udzielenia odpowiedzi dotyczącej
podziału gruntu , który przynależy do budynku przy ul. Piłsudskiego 20 w Golubiu -
Dobrzyniu.

3. W kolejnej interpelacji radny Przewodniczący Komisji Komunalnej p. Józef Pietrzak
zapytał czy powstanie przejście dla pieszych przy ul. Pięknej i Kościuszki.

4. W kolejnej Interpelacji radny Józef Pietrzak zapytał kiedy zostanie przeniesiony element ze
likwidowanego placu zabawprzy ul „Browarowej na plac zabaw przyul Katarzyńskiej .

5. W ostatniej interpelacji radny Józef Pietrzak zapytał co zrobiono w temacie budowy
chodnika przy ul. Charszewskiego a także kiedy powstanie śmietnik przy ww. ulicy.

Radny Konrad Zaporowicz

l. Interpelacja radnego Konrada Zaporowicza dotyczył terminu przeprowadzenia rozmów ze
Związkami Nauczycieli.

Radny Łukasz Bednarski

1. W swojej interpelacji Radny Łukasz Bednarski zapytał dlaczego przerwa w dostawie ciepłej
wodnynie została zaplanowana na okres wakacyjny tylko takie działania będą prowadzone w
czasie rozpoczęcia nauki dzieci w szkoły.

Radna Justyna Bestry

I. Radna Justyna Bestry zapytała kiedy zostaną podjęte prace związane z zabraniem pozostałych
elementów ze zlikwidowanego placu zabaw przy ul. Browarowej i kiedy będzie można
umieścić informację na stronie Urzędu Miasta odnośnie przeprowadzenia sondażu
dotyczącego możliwości wyboru przeznaczenia terenu przy ul Browarowej pod boisko dopiłki
nożnej lub siatkowej.

Radny Franciszek Jagielski

l. Czy Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia złożył oświadczenie w sprawie korzystania z niższych
cen za opłaty za energie elektryczną i z jakimi oszczędnościami liczymy się w stosunki do
planowanego budżetu za opłaty za energię elektryczną.

2. W drugiej interpelacji radny Franciszek Jagielski nawiązał do modernizacji oświetlenia przyHallera w Golubiu i w związku z tym zadał pytanie dlaczego zostały zastosowane lampy
energochłonne a nie energooszczędne.Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak

I. W pierwszej interpelacji Przewodniczący Łukasz Pietrzak zapytał czy została przekazana
informacja z Funduszu Dróg Samorządowych czy ul. Mila i ul. Mazowiecka została
zaakceptowane w związkuz przystąpieniem ww. ulic do konkursu.

2. W drugiej interpelacji radny Łukasz Pietrzak poprosił o przygotowanie informacji czy
dokumentacja było robiona na całe osiedle obejmujące ul. PCKiul. Drwęcka i czy nate dwie
ulice wymagały odwodnienie deszczowego i czy były zastosowane inne rozwiązane
odprowadzające wodę z tych dróg.

9. Przerwa w obradach 20 minut.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W odpowiedzi na pierwsza interpelacją głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz
Pietrzak przypominając „iż na sesji w dniu 25 czerwca 2019 r. zabierał głos w tej sprawieizwrócił uwagę, że w paragrafie na zakup usług pozostałych dot. gospodarki mieszkaniowej
została wydatkowana w roku ubiegłym kwota 29 tys. zł z 65 tys. Następnie skarbnik miasta



p. Jacek Dowgiałło wspomniał iż środki , które zostały dotyczą również gospodarkinieruchomościami w postaci gruntów. Ze względu nafakt iż nie wszystkie podziały gruntów
nastąpiły w roku ubiegłym , pewna kwota środków pozostała na koncie i Państwo Radni mieli
możliwość rozdysponowywać na kolejna działania inwestycyjne. Skarbnik wspomniał, iż
udziały miasta we wspólnotach mieszkaniowych są znaczące i musimy je uwzględnia wbudżecie miasta po stronie wydatków natomiast dochody w postaci czynszów nie pokrywają
wydatków które ponosimy.

W odpowiedzi natrzecią interpelacje radnego Krzysztofa Skrzynieckiego informacji udzielił
Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski wyjaśniając, że wniosek został przekazany na
najbliższe posiedzenie komisji infrastruktury i jeśli złożony przez radnego wniosek zostanie
poparty przez większość radnych Rady Miasta decyzja zostanie podjęta.

Na kolejna interpelacje radnego Krzysztofa Skrzynieckiego odpowiedzi udzielił Burmistrz
Miasta p. Mariusz Piątkowski informując, ze w momencie podjęcia pozytywnej decyzji - przezpaństwa radnych zostaną podjęte odpowiednie kroki do realizacji tego zadania.

W odpowiedzi na interpelacje odnośnie wprowadzenia parkomatów informacji udzielił
Burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski po raz kolejny podkreślają , że
jeśli wniosek złożony przez radnego Andrzeja Kucińskiegoi jeśli zostanie poparty przezwiększość radnych rady Miasta stosowna decyzja zostanie podjęta.

Na ostatnia interpelacje radnego Krzysztofa Skrzynieckiego odpowiedzi udzielił Burmistrz
Miasta p. Mariusz Piątkowski nadmieniając , iż wszelkie informacje zamieszczane nastronie
Urzędu Miasta zamieszczane są poto aby na bieżąco informować mieszkańców naszego miasta
o postępie prac Jakie są wykonywane na terenie naszego miasta.

Na pierwsza interpelację Radnej Moniki Kwidzyńskiej odpowiedzi udzielił kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki informując, że na wspomnianej jednej z
posesji było wykonane przyłącze kanalizacyjne , które ma oczyszczać ten teren. Pan Jarecki
dodał , że na koniec września będzie przeprowadzona kontrola wraz z przedstawicielem Wód
Polskich.

Na druga interpelację radnej Moniki Kwidzyńskiej odpowiedzi udzieliła Kierownik
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Aleksandra Orłowska informując , że odpowiedzi nazadane pytania udzieli na piśmie.

Na pierwszą interpelacje p. Dominiki Piotrowskiej odpowiedzi udzieliła p. Marta Jaworska
podinspektor Wydziału Infrastruktury mówiąc, iż stosowne uchwały dotyczące organizacji
parku Przemysłowo-Technologicznego i zasad wydzierżawiania tego terenu zostały podjęte
już w 2016 roku i obowiązują do dnia dzisiejszego. Pani Jaworska przypomniała, iż w parku
znajdują się 4 działki inwestycyjne. Obecnie podpisane są trzy umowy dzierżawy na ten teren
, stawki dzierżawy zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza i wynoszą obecnie 0,50
groszy netto za metr kwadratowy. Pani Jaworska przypomniała Radej Piotrowskiej, iż
wszystkie uchwały i zarządzenia są na BIP Urzędu Miasta , dodając również, iż zostanie
przygotowana zbiorcza informacja , która zostanie umieszczona na stronie Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia .



Na druga interpelacje Radnej Dominiki Piotrowskiej odnośnie budżetu obywatelskiego
informacji udzielił Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski wspominając1 z ten temat był już
poruszany w związkuz interpelacja Krzysztofa Skrzynieckiego i przypomniał, ze jeśli wniosek
zostanie pozytywnie zaopiniowany przez większość radnych Rady Miasta , odpowiednie
decyzje zostaną podjęte.

W odpowiedzi na pierwsza interpelacje radnego Józefa Pietrzaka głos zabrał Burmistrz miasta
p. Mariusz Piątkowski przypominając jest to droga powiatowai zapewnił „iż postulat radnego
zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego i sprawa zostanie załatwiona.

Na kolejną interpelację radnego Józefa Pietrzaka dotyczącą podziału gruntów, które
przynależą do budynkuul. Piłsudskiego odpowiedzi udzielił kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej p. Dawi Jarecki informując „żze zostały już zrobione podziały geodezyjne i na
chwile obecna czekamy na informacje z sądu z działu ksiąg wieczystych po otrzymaniu której
nastąpi możliwość sprzedaży poszczególnych lokali wraz z przynależnym do nich terenem .

W kolejnej interpelacji kierownik Wydziału Infrastruktury dotyczącej przejścia na pieszych
poinformował radnego Józefa Pietrzaka , ze dokumentacja jest już opracowanai zatwierdzona

1 zadanie zostanie zrealizowane.

W odpowiedzi na kolejna interpelacja dotycząca przeniesienie elementów z placu zabaw przyul Browarowej na plac zabaw przy ul -Katarzyńskiej , burmistrz Miasta przypomniał , iż dla
mieszkańców golubskiej części miasta zostają jeszcze do dyspozycji dwa place zabaw przy ul
Chopina i przy murach obronnych natomiast plac zabaw przy ul. Browarowej będzie
zlikwidowanyana terenie zlikwidowanego placu powstanie boisko.

W ostatniej interpelacje odpowiedziudzielił Burmistrz Miasta p Mariusz Piątkowski mówiąc,
że jeśli wniosek zostanie przedstawiony na komisji infrastruktury i poparty przez większość
radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia to zadanie zostanie zrealizowane.Jeśli chodzi o temat
związany ze śmietnikiem przy ul. Charszewskiego Pan Jarecki poinformował iż Wspólnoty we
własnym zakresie maja postawić wiaty śmietnikowei utrzymywać porządekna tym terenie.

W odpowiedzi na interpelacje radnego Konrada Zaporowicza odpowiedzi udzielił kierownik
Wydziału Organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski informując, iż stosowne pismo zostało
przekazane do Miejskiego Zespołu Obsługo Oświaty . W momencie uzyskania informacji o
wdrażanych podwyżkach przez rząd dla nauczycieli odpowiedz zostanie udzielona.

Na interpelację radnego p. Łukasza Bednarskiego dotyczącego wymiany ciepłociągu
odpowiedzi udzieliła podinspektor Wydziału Infrastruktury p. Marta Jaworska przypominając,
iż w ubiegłym roku już kilkakrotnie zostały ogłaszane przetargi na realizacje tej inwestycje
lecz ze względu na brak ofert albo zbyt wysokie ceny realizacji tego zadania oferty zostały
unieważniane. W lutym tego roku ogłoszono przetarg i wyłoniono najkorzystniejsza oferta ,która mieściła się w puli środków zaplanowanych w budżecie. Ze względu na zbieranie
dokumentacji ostatecznie umowa z wykonawca została podpisana 28 maja bieżącego rok. Pani
Marta Jawroska dodała, iż nie jest możliwe zrobienie wszystkiego w jednym czasie, i dodała
„że wykonawca zapewniał „iż wszelkie prace będą zakończone przed rozpoczęciem się okresu
grzewczego.

W odpowiedzi na interpelacje radnej Justyny Bestry informacji udzielił Burmistrz Miasta p.
Mariusz Piątkowski informując, iż jest to możliwe do zrealizowania.



Na interpelacje Radnego Franciszka Jagielskiego informacji udzielił Kierownik wydziałuWGKp. Dawid Jarecki mówiąc ,że ze wnioski zostały złożone do Energii i czekamy nawiadomośc jakie oszczędności będą z tego tytułu.
Na druga interpelacje Franciszka Jagielskiego odnośnie wymiany słupów p. DawiJareckipoinformowałiż Energa tylko wymieniała słupy i zamontowała stare lampy , które już były.Miasto w tym temacie nie miało możliwości zmiany lamp na lepsze oświetlenie

W odpowiedzi na interpelacje p. Łukasza Pietrzaka dotycząca funduszu dróg samorządowychodpowiedz udzieliła podinspektor p. Marta Jaworska mówiąc, że jeszcze nie posiada żadnejinformacji na ten temat , Pani Jaworska zapewniła iż po uzyskaniu wszelkich informacji zUrzędu Wojewódzkiego o tym fakcie poinformuje radnych.

Na ostatnią interpelacje Przewodniczącego Rady p. Łukasz Pietrzaka odpowiedziudzieliłaZastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska informując, iż jeśli chodzi o dokumentacjędotycząca ul. PCK.I ul. Drwęckiej i odprowadzenie wód opadowychi roztopowych z tegoterenu , zostanie sprawdzone co posiadamy w zasobach miejskich i czy było to uwzględnionejako odprowadzenia do kanalizacji deszczowej a następnie stosowna odpowiedzi zostanieudzielona na piśmie.

W dyskusji wzięli udział:
- Mariusz Piątkowski
- Krzysztof Skrzyniecki
- Józef Pietrzak
- Konrad Zaporowicz
- Łukasz Pietrzak
- Dawid Jarecki
- Przemysław Kuczkowski
- Róża Kopaczewska
- Dawid Jarecki

11. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXI/314/2010 z dnia 10 listopada2010 roku, w sprawie wydzielenia rachunków dochodów Jednostek budżetowych GminyMiasta Golubia-Dobrzynia prowadzacych działalność określoną w ustawiez dnia 7 września1991r. o systemie oświaty;

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXI/314/2010 z dnia 10 listopada2010 roku, w sprawie wydzielenia rachunków dochodów jednostek budżetowych GminyMiasta Golubia-Dobrzynia prowadzacych działalność określoną w ustawie z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty;.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZA (12)



Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki,Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (3)
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.
Toruńskiej;

W dyskusji wzieli udział:
- Konrad Zaporowicz

c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu dwóchlokali komunalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń znajdującychsię w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19 w Golubiu-Dobrzyniu;

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu dwóch lokali komunalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń znajdującychsię w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19 w Golubiu-Dobrzyniu;.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki,Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (3)
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;

Głosowano w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki,Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (3)
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;



W dyskusji wzieli udział:
- Mariusz Piątkowski

Głosowano w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZAC)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki,Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (3)
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

f) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zgody na przejęcie od Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń ( ul. Sokołowska) w związku zplanowaną budową sieci kanalizacyjnej.

W dyskusji wzieli udział:
- Konrad Zaporowicz

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zgody na przejęcie od Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń ( ul. Sokołowska) w związkuzplanowaną budową sieci kanalizacyjnej..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:

ZA(12)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek J agielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki,Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (3)
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miastao interpelacjach złożonych w okresie
międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Sesji.



Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zamknął XV Sesje Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia.

er ikasz Pietr.

Przewodniczący
Radapasa

Przygotował(a): Biuro Rady Katarzyna Godlewska. 0
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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7. Łukasz Pietrzak
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