
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Radni-Sesja

Protokół nr XVII/2019
XVII Sesja w dniu 8 października 2019
Obrady rozpoczęto 8 października 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:51 tego
samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków.

Obecni:

o -kawi-Bednerski
. Justyna Bestry
. Hanna Grzywińska
. Franciszek Jagielski

esa Kaciścki
. Monika Kwidzyńska
. Anna Paprocka
. Józef Pietrzak
. Łukasz Pietrzak
10. Dominika Piotrowska
1! solanki Rzeszotarzka.|. korzeni"efron13. Marek Stawski
14. Aleksander Wichrowski
15. Konrad Zaporowicz
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l. Otwarcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przywitał zebranych i otworzył XVII Sesję
RadyMiasta Golubia-Dobrzynia.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum, przy którym Rada Miasta może
obradować i podejmować prawomocne decyzje.

3. Wybór Sekretarza obrad.

Na funkcję Sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Konrada Zaporowicza. Pan Konrad Zaporowicz
wyraził zgodę na funkcję Sekretarza obrad. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
kandydaturę p. Konrada Zaporowicza nad wyborem Sekretarza obrad. Wszyscy obecni na
Sali czyli 10 radnych jednogłośnie wybrano na Sekretarza obrad p. Konrada Zaporowicza.



i. Wnioski do porządku obrad.

W tym punkcie wniosków do porządku obrad nie wniesiono.

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

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

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad
Zaporowicz
NIEOBECNI()Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof
Skrzyniecki

b) XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

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

Wyniki głosowania
- ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (9)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Konrad Zaporowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Aleksander Wichrowski
NIEOBECNI (5)
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof
Skrzyniecki

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący komisji złożyli sprawozdanie z prac komisji wnastępującej kolejności z:
posiedzenia komisji oświaty p. Aleksander Wichrowski, posiedzenia komisji infrastruktury
p. Justyna Bestry, z posiedzenia komisji komunalnej p. Józef Pietrzak.



W dyskusji wzięli udział:
- Aleksander Wichrowski
- Justyna Bestry
- Anna Paprocka
- Józef Pietrzak

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym Z

wykonania uchwał.

W ramach swojego sprawozdania Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz
Piątkowski oddawał głos kierownikom i dyrektorom jednostek podległych w tym: Zastępcy
Burmistrza Miasta p. Róży Kopaczewskiej, Kierownik WIp. Annie Czarneckiej,
Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej p. DawidowiJareckiemu, Prezesowi
Miejskiego Zakładu Wodociągówi Kanalizacji p. Piotrowi Sipakowi, Dyrektor MiejskiejiPowiatowej Biblioteki Publicznej p. Barbarze Wasiluk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej p. Beacie Meredyk-Chlebowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Konstytucji 3 Maja p. Marzenie Peszyńskiej, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p.
Krzysztofowi Ośce, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej p. Michałowi
Piotrowiczowi, Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego p. Przemysławowi
Kuczkowskiemu.

W dyskusji wzieli udział:
- Mariusz Piątkowski
- Barbara Wasiluk
- Mariusz Piątkowski
- Róża Kopaczewska
- Anna Czarnecka
- Dawid Jarecki
- Piotr Sipak
- Beata Meredyk-Chlebowska
- Marzena Peszyńska
- Krzysztof Ośka
- Michał Piotrowicz
- Przemysław Kuczkowski

8. Sprawozdaniez realizacji budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2019 r.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak poprosił Skarbnika Miasta p.
Jacka Dowgiałło o przybliżenie sprawozdaniaz realizacji budżetu za I półrocze 2019r.

Skarbnik przybliżył podstawowe dane na temat realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku.

Według danych przybliżonych przez Skarbnika Miasta budżet za I półrocze 2019 roku
kształtował się następująco:

- dochody budżetu za 2019 rok

Wartość zaplanowana na cały bieżący rok wynosi 55 612 597 79 zł, natomiast wykonanie
dochodów na koniecI półrocza wyniosło 28 880 974 93 zł i wyniosła prawie 52 % wartości



planowanej. W tym dochody bieżące wartości planowanej 50 359 328 86 zł, wartość
zrealizowana na koniec I półrocza wyniosła 27 845 008 76 zł. Dochody majątkowe kwota
planowana5 253 268 93 zł, lecz wartość zrealizowana wyniosła 1 035 966 17 zł. Wartość
dochodów bieżących zrealizowanych wyniosła 55% wartości planowanej. Wartość dochodów
majątkowych zrealizowanych to kwota ponad 19% wartości planowanej. Skarbnik Miasta
p. Jacek Dowgiałło wyjaśnił, że w przypadku dochodów majątkowych w szczególności
dochody związane z dofinansowaniem dla inwestycji miejskich zaplanowanych w roku
bieżącym znaczącej inwestycji związanej z Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w tym
przypadku dofinansowanie nie zostało wypłacone. W związku z powyższym procent
realizacji dochodów jest stosunkowo niski. W przypadku strony wydatków budżetu wartość
wydatków zaplanowanych na cały bieżący rok wynosiła 57 429 821 75 zł, zaś wydatki
zrealizowano w kwocie 26 178 029 14 zł wartość zrealizowanych wydatków wyniosła ponad
45% wartości planowanej, w tym wydatki bieżące wartość planowana w wysokości
50 161 694 88 zł. Wartość wydatków zrealizowanych bieżących to kwota 25 928 254 55 zł i
wyniosła ponad 51% wartości planowanej. Wydatki majątkowe wartość zaplanowana na cały
rok bieżący to kwota 7 268 126 87zł, lecz wartość wydatków zrealizowanych wynosła
249 774 59 zł. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe dotyczą one inwestycji, które nie zostały
zrealizowane na koniec czerwca bieżącego roku w skali zaplanowanej. W związku z tym
wartość tych wydatków Jest stosunkowo niska. Natomiast w przypadku realizacji w kolejnym
półroczu roku bieżącego powinno dosięgać wartości zbliżonej do wartości zaplanowanej. W
przypadkustrony przychodowej i rozchodowej budżetu zaplanowane zostały po stronie
przychodowej zaplanowane zostały kredyty 1 pożyczki w wysokości 1 440 000,00 zł. kredyt
ten nie został uruchomiony. Jego wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło 0 zł. W
przypadkupozostałych przychodów zrealizowanych na koniec pierwszego półrocza są
również wolne środki zamknięcia budżetu lat ubiegłych i wyniosły po stronie przychodów
wykonanych 6 146 304 93 zł. Po stronie rozchodowej wydatki związaneze spłatą rat
pożyczek i kredytów wartość zaplanowanana cały rok bieżący to kwota 2 032 85, 84 zł,
natomiast wartość zrealizowana to 50% wartości. Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło
20 943 526,68 zł. — powiedział Skarbnik Miasta.

Wdyskusji wzięli udział:
- Łukasz Pietrzak

a) zapoznanie się z treścią uchwały nr 13/1/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak odczytał Uchwałę Nr 13/1/2019 Składu
Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września
2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o
przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzyniaza I półrocze 2019 roku.

W dyskusji wzięli udział:
- Róża Kopaczewska
- Jacek Dowgiałło



9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Aleksander Wichrowski

u.

I. W pierwszej interpelacji radny Aleksander Wichrowski zapytał kiedy planowane jest
przeniesienie świetlicy socjoterapeutycznej z budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Golubiu-Dobrzyniu do budynkuprzyul Szkolnej 37.

2. W drugim zapytaniu radny prosił o udzielenie odpowiedzi na temat remontu i naprawy
boiska wybiegowego przy szkole podstawowej im Konstytucji 3 maja przy ul. Zamkowej
w Golubiu-Dobrzyniu.
WKolejnej interpelacji p. Wichrowski zapytał czy Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia i

podległe jednostki otrzymały rekompensatę za energie elektryczną , jakie są to kwoty i czy
zwrot pieniędzy będzie na rachunek bankowyczy rozliczenie nadwyżki nastąpi w
przyszłych okresach rozliczeniowych.

4. W ostatniej interpelacji radny zapytał czy nadal funkcjonuje stworzona przez radnego
Konrada Zaporowicza lista zadań : potrzeb remontowych poszczególnych ulic na terenie
naszego miasta i czy w najbliższym czasie będzie remont chodnika przy ul Kościuszki od
ul Pod Arkadamido ronda przy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radny MarekStawski

J
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W pierwszej interpelacji Radny Marek Stawski zapytał czy w związkuze zbliżającym się dniem
wszystkich świętych Jest możliwość usytuowania przy cmentarzach w Golubiu i Dobrzyniu
przenośnych toalet.
W kolejnej interpelacji radny zapytał kto odpowiada za drożność studzienek wodno-
ściekowych na drogach wewnętrznych przy ul Żeromskiego na wysokości bloku nr 24.
W trzeciej interpelacji radny zapytał czy jest możliwość szybszego wywozu drewna w lasku
miejskim za blokami przy ul. Zeromskiego.
Ostatnia interpelacja radnego p. Marka Stawskiego dotyczyła problemu parkowania na
przejściu dla pieszych przyul. Kościuszki w pobliżu Lidli w Golubiu-Dobrzyniu.

RadnyKonradZaporowicz
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W pierwszympytaniuradny p. Konrad Zaporowicz zapytał czy jest możliwość dokończenia w
bieżącym roku parkingu przy uł Kościuszki na wysokości Spółdzielni Mieszkaniowej .

Czy jest możliwość spotkania władz miastar z przedstawicielami Związku Nauczycieli w
sprawie podwyżek dla nauczycieli. ;

Czy jest możliwość przedstawienia kalkulacji obecnych kosztów wywozu nieczystości z terenu
miasta Golubia-Dobrzynia.

Radny Franciszek Jagielski

l. Czy zostanie dokonana naprawa nieprawidłowości pozostałych po wcześniejszej rozbiórce
torów kolejowych.
W drugiej interpelacji radny p. Franciszek Jagielski zapytał czy jest możliwość przy okazji
remontu skrzyżowania ul Hallera i Zamkowej połączenia chodników ze względu na
bezpieczeństwo osób zamieszkujących ten rejon miasta.
W kolejnej interpelacji radny zapytał czy na czas remontu skrzyżowania ul Hallera i Brodnickiej
będzie możliwość udostepnienia dla ruchu lokalnego dla pojazdów do 3,5 tony ulicy 17

stycznia.
Czy Jest możliwość włączenie sygnalizacji świetlnej przy ul.. Katarzyńskiej od godz. 06:30
rano.



Radny JózefPietrzak

l. W imieniu mieszkańców Golubia-Dobrzynia radny zapytał czy jest szansa naprawy chodnika
między blokami przy ul Sienkiewicza 3 1 5.
W drugiej interpelacji radny p. Józef Pietrzak zwrócił się z prośbą O postawienie toalety w
okolicach sklepie Intermarche przy ul. Mickiewicza w Golubiu-Dobrzyniu.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak.

I.
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W pierwszejinterpelacji p. Łukasz Pietrzak zapytał na jakim etapie jest pozach inwestycji
usytuowania lamp na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. . e
W imieniu mieszkańca mista Przewodniczący Rady zasygnalizował problem uszkodzonej
nawierzchni chodnika oraz zbierających się wód opadowych na odcinku Plac1000-lecia z ul

|

Nową. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o utrzymanie w czystości wspomnianego elementu
infrastruktury. e
W imieniu mieszkańcówosiedla Leśnego i Drwęckiego przewodniczący: zapytała na jakim
etapie jest naprawa trylinki na ww. osiedlach.
W ostatniej interpelacji Przewodniczący Rady zadał pytanie czy olas robienia dróg na
osiedlu była sporządzona dokumentacja na ul. PCK_ ul. Drwęckiej i PCK.

Radna p. Monika Kwidzyńska

ly Czy jest możliwość posprzątania zalegających palet kostki brukowej znajdujących się za
blokiem mieszkalnym przy ul Katarzyńskiej

W dyskusji wzięli udział:
- Aleksander Wichrowski
- Marek Stawski
- Konrad Zaporowicz
- Franciszek Jagielski
- Józef Pietrzak
- Łukasz Pietrzak
- Monika Kwidzyńska

10. Przerwa w obradach 20 min.
W tym momencie Przewodniczący Rady Miastap. Hiądk Pietrzak ogłosił 20
minutowa przerwę.

11. Odpowiedzina interpelacje i zapytania radnych .

Odpowiedzina interpelację i zapytania radnych udzielili: Burmistrz Miasta p. Mariusz
Piątkowski, Zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska, Skarbnik Miasta p. Jacek
Dowgiałło, Kierownik WIp. Anna Czarnecka, Kierownik WGK p. Dawid Jarecki, Prezes
MZWIKp.Piotr Sipak.

1 O udzielenie odpowiedzina pierwszą interpelację radnego p. Aleksandra
Wichrowskiego, która dotyczyła terminu przeniesienia Świetlicy Środowiskowo —

Socjoterapeutycznej została poproszona Kierownik WI p. Anna Czarnecka
wyjaśniając, iż częściowe remonty są wykonane, lecz pozostałe prace prowadzone są



przez Wydział Organizacyjny wcelu podpisania dalszej umowy. Głos

w
tej sprawie

zabrała Pani Agnieszka Błażejewska Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oznajmiając, że są prowadzone rozmowy z
Przedstwicielami Firm, którzy podejmą się remontu Świetlicy Socjoterapeutycznej,
gdyż poprzednia Firma wyceniła dokończenie prac na bardzo wysoką kwotę. Pani
Błażejewska oznajmiła, że Jest w trakcie sporządzenia zapytania ofertowego.
O dalszym przebiegu inwestycji oraz wycena wspomnianego remontu zostanie
przedłożone pismo do biura rady miasta. wycenie wspomnianego remontu

. Na drugą interpelację radnego p. Aleksandra Wichrowskiego dotycząca możliwości
remontu nawierzchni boiska wybiegowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Konstytucji 3 -ego Maja odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski
mówiąc, że modernizacja boiska wybiegowego przy Szkole Podstawowej Nr1 jest jak
najbardziej zasadna, lecz rozpoczęte są bardzo ważne inwestycje na które
zabezpieczone są środki w budżecie Miasta. Pan Mariusz Piątkowskijest zdania, że
to Jest dobry moment, aby wspólnie na budżet przyszłoroczny zarezerwowanezostały
środki finansowe na wszystkie inwestycje. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski
skierował zapytanie do Skarbnika Miasta p. Jacka Dowgiałło czy w budżecie są
środki finansowe przeznaczone na remonty oraz ile pozostało wspomnianych
środków. Głos w tej sprawie zabrał Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło wyjaśniając,
że w budżecie roku bieżącego są zabezpieczone środki na wydatki z funkcjonowaniem
dróg miejskich. Podkreślił, że są to wydatki na zakup materiałów do utrzymania
wspomnianych dróg, które służą do realizacji zadań. Wspomniał również, iż są duże
wydatki związane z zakupem znaków drogowych. Skarbnik Miasta odniósł się do
przygotowania projektu budżetu na przyszły rok. Nadmienił,iż oczekuje na
informację ze strony Ministerstwa Finansów na temat planowanych dochodówz tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest to dość znaczący dochód w
naszym budżecie. Wspomniana kwestia będzie miała duże znaczenie w przypadku
planowania wydatków. Nie ma zabezpieczonych środków w wykazie zadań

. inwestycyjnych w tegorocznym budżecie miasta na modernizację boiska
wybiegowego przy Szkole Podstawowej Nr 1|-- powiedział Skarbnik Miasta.

O udzielenie odpowiedzina kolejną interpelację p. Aleksandra Wichrowskiego
dotycząca rekompensat za dostawę energii elektrycznej, oraz w Jaki sposób zostanie
rozliczona nadwyżka za energię elektryczną. został poproszony Skarbnik Miasta
p. Jacek Dowgiałło oznajmiając, ze Urząd Miasta skorzystał z możliwości wydatki
zostały obniżone oraz jednostki organizacyjne otrzymały faktury korygujące wydatki
za energię elektryczną. W przypadku Urzędu Miasta część wydatków zaplanowana w
ramach budżetu korekty wynoszą około 15 000 00 zł faktury spływają na bieżąco.
Urząd Miasta wystąpi z wnioskiem, aby kwota została wypłacona. W przypadku
jednostek organizacyjnych korekty mogą zostać rozliczone w ramach kolejnych
faktur.

. Na pierwsza interpelację radnego p. Marka Stawskiego dotyczącą możliwości
usytuowania toalet toi-toi przy cmentarzu w Dobrzyniuwterminie 1 listopada
odpowiedzi udzielił Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło sugerując, że usytuowanie
toalet systemie stałym generuje koszty związane z utrzymaniem toalet. Jeżeli
zdecydujemy się na ww. propozycję trzeba pamiętać o tym, że koszty w ciągu roku
będą wysokie i spowoduje ograniczenie wydatków innych dziedzin Głos w tej sprawie
zabrał Burmistrz Miasta. p. Mariusz Piątkowski uważa,że trzeba przemyśleć
rozmieszczenie wspomnianych toalet.



5: Na kolejną interpelację radnego p. Marka Stawskiego o udzielenie odpowiedzi został
poproszony Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Piotr Sipak
wyjaśniając, że drogi wewnętrzne należą do Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie
z wszystkimi normami Miejski Zakład Wodociągówi Kanalizacji powinien
odpowiadać poza Spółdzielnią Mieszkaniową. W związku z podpisaną umową
odprowadzania wód opadowychi roztopowych ofragment sieci kanału deszczowego.
Pan Piotr Sipak nadmienił, że nie było żadnego zgłoszenia dotyczącego awarii
wspomnianego kanału.

Głos wtej sprawie zabrał radny p. Marek Stawski wspominając, ze osobiście zgłaszał awarię
do działu technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zgłoszone do Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji. Awaria została naprawiona. Lecz po kilku dniach ponownie
nastąpiła awaria. Pan Marek Stawskizapytał jeżeli występuje awaria na drodze powiatowej
lub drodze wojewódzkiej czy Zarządcy wspomnianych dróg sami wykonują powstałe awarie.
„Pan Piotr Sipak wyjaśnił, iż awarie na wspomnianych drogach wykonuje Miejski Zakład

: Wodociągów i Kanalizacji na zlecenie Zarządcy Dróg. Po podpisaniu.wspomnianej umowy
kanał deszczowy będzie udrażniany przez Miejski Zakład Wodociągówi Kanalizacji, lecz
trudno coś naprawić co ma już kilkanaście lat. Ponownie radny Pan Marek Stawski skierował
zapytanie do Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczące awarii na
drodze wojewódzkiej przy Placu 1000 - lecia kto ponosił koszty za wykonaną awarię. Pan
Piotr Sipak wyjaśniając, że awaria kanału sieci odprowadzającej ścieki bytowe właścicielem

. jest Urząd Miasta, i Urząd powinien ponieść koszty, lecz użytkownikiem jest Miejski Zakład
Wodociągówi Kanalizacji. Na wspomnianej drodze został położony nowy fragment nowej
sieci.

6. Na kolejną interpelację radnego Pana Marka Stawskiego odpowiedzi udzielił
s. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki oznajmiając, że część

drewna została wywożonai prace będą wykonywanena bieżąco.

7. Następnie Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski nadmienił, że temat powinien
zostać omówiony na posiedzeniu komisji infrastruktury rady miasta.

.Głos w tej:sprawie zabrał Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki
zwrócił uwagę, iż we wspomnianym miejscu usytuowany Jest znak strefa zamieszkania .

i pierszeństwo mają uczestnicy ruchu poruszających się pieszo. Wszystkie auta stające na
.

przejściu dla pieszych łamane są obowiązujące przepisy w naszym kraju.

8. Na pierwszą interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Konrada
Zaporowicza dotyczącą dokończenia budowy parkingu przy Spółdzielni
Mieszkaniowej odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski
oznajmiając, że zostanie przeprowadzona debata nad prowizorium budżetowym na
2020 rok.

9. Na kolejną interpelację Wiceprzewodniczącego Pana Konrada Zaporowicza
o udzielenie odpowiedzizostała poproszona p.o Kierownika Miejskiego Zakładu
Obsługi Oświaty p. Aleksandra Orłowska odpowiedziała, że wpłynęło pismo ze
Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego z wyszczególnionymi zmianami.
Na komisji oświaty p. Aleksandra Orłowska zwróciła się z prośbą do
Przewodniczącego Komisji Oświaty p. Aleksandra Wichrowskiego w celu spotkania
i przedyskutowania zmian ze strony wnioskodawcy.



10. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki udzielił odpowiedzi
iż jest to nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości dróg w gminach, koszty
wynikające z przetargu pozostaną na podobnym poziomie gdyż w obydwu
przypadkach będzie odbiór nieczystości oraz ich utylizacja. W tym zakresie według
nowych przepisów nie można wymagać jednej ceny zryczałtowanej. W chwili
obecnej trzeba rozdzielić cenę za odbiór oraz za zagospodarowanie odpadów jest to
największa różnica wynikająca z przepisów. Zgodnie z nowa ustawą zostaną odpady
nieczystości będą odbierane dwa razy w miesiącu oraz wprowadzone opłaty różnicy
pomiędzy segregowanie nieczystości i nie segregowane. Za opłaty nie segregowane
będzie opłata pomiędzy dwukrotnością a czterokrotnością ceny za nieczystości
segregowane.

11. Na pierwszą interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego odpowiedzi udzielił
Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski wyjaśniając zostało wystosowane pismo do:
Zarządu Dróg Wojewódzkich i oczekujemy na wizytę Inspektora budowlanego w celu
oceny wykonanego zadania.

12. Kolejna interpelacja radnego p. Franciszka Jagielskiego dotyczyła bezpiecznego :

dojścia do szkoły podstawowej nr 1 w Golubiu odstrony ul. Hallera. Burmistrz Miasta
odpowiedział, iż powyższy temat powinien zostać omówiony na posiedzeniu komisji
infrastruktury rady miasta i przedstawienia propozycji do Zarządu Dróg,
Wojewódzkich.

13. Na kolejną interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego dotycząca możliwości
udostępnienia ulicy 17 Stycznia w celu płynności ruchu lokalnego w okresie
wzmożonych prac związanych z modernizacją Golubskiego skrzyżowania. Zdaniem
Burmistrza Miasta jest to dość ryzykowne zadanie, ponieważ nawierzchnia została
położona z drogiego kamieniana tejże ulicy ulegnie zniszczeniu. Natomiast Pan
Piątkowski nie widzi przeciwwskazań aby powyższy temat w trybie pilnym został
przedstawiony i omówiony na posiedzeniu komisji infrastruktury rady miasta:

14. Na następną interpelację Pana Franciszka Jagielskiego odpowiedź została udzielona
przez Burmistrza Miasta. Pan Mariusz Piątkowski oznajmił, że zmiana działania,
sygnalizacji świetlnej wiąże się z dużymi kosztami finansowymi, oraz zapewnił, że_ -

temat zostanie zgłoszony ponownie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

15. Na interpelację Przewodniczącego Komisji Komunalnej p. Józefa Pietrzaka dotycząca
naprawy nawierzchni chodnikaprzy ul. Sienkiewicza3 i ul. Sienkiewicza 5. Burmistrz,
Miasta odpowiedział, ze temat zostanie sprawdzony do jakich zasobów należy
wspomniany chodnik. i

16. Na pierwszą interpelację Przewodniczącego Rady Miasta p. Łukasza Pietrzaka
dotycząca realizacji inwestycji zakupu lamp oświetleniowych na terenie miasta oraz
czy powyższa inwestycja zostanie ujęta w uchwale budżetowej na 2020 rok. Burmistrz
Miasta oznajmił,iż interpelacja została przyjęta i zostanie zrealizowana.

17. Kolejne interpelacje Przewodniczącego Rady Miasta zostały przyjęte do wiadomości
Burmistrzowi Miasta i zostaną poddane do realizacji.



19.

20.
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zositame udzielona w formie pisemnej.

Na interpelację radnej p. Moniki Kwidzyńskiej dotycząca zalegających palet kostki
brukowej usytuowanych za blokiem mieszkalnymprzy ul. Katarzyńskiej o udzielenie
odpowiedzizostał poproszony Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
p. Dawid Jarecki odpowiedział, że z zalegającej kostki brukowej zostanie utwardzony
teren przy ul. Katarzyńskiej 7 wcelu pobudowania parkingu.

W dyskusji wzięli udział:
- Anna Czarnecka
- Mariusz Piątkowski
- Jacek Dowgiałło
- Aleksander Wichrowski (Ad Vocem)
- Konrad Zaporowicz (Ad Vocem)
- Łukasz Pietrzak
- Józef Pietrzak
- Marek Stawski
- Piotr Sipak
- Dawid Jarecki

12. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 11/12/2018 z dnia 18

grudnia 2018 roku wsprawie budżetu na 2019 rok.

W dyskusji wzięli udział:
- Konrad Zaporowicz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Konrad Zaporowicz odczytał projekt ww
uchwały.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II/12/2018 z dnia 18

grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski,
Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI(5)
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Domiruka Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,
Krzysztof Skrzyniecki



b) wsprawie odstąpienia:od obowiązkuprzetargowego trybu zawierania umów:z
dzierżawnych.

Głosowano w sprawie:
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów
dzierżawnych.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ŻĄ(10)

. Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski,
Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (5)
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,
Krzysztof Skrzyniecki

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ul. LipnowskaII w Golubiu-Dobrzyniu.

Głosowano w sprawie:
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ul. Lipnowska IT w Golubiu-Dobrzyniu..

Wyniki głosowania
|

ŻA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ŻA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka,Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski
Konrad Zapórowicz .

NIEOBECNI 5)
Lukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Domimka Piotrowska, Jolanta Rzeszotar:śl
Krzysztof Skrzyniecki

d) zmieniająca uchwałę Nr VII1/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26
marca 2019 roku., w sprawie przyjęcia,, Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Golub-Dobrzyń na rok 2019”,

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26
marca 2019 roku., w sprawie przyjęcia,, Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Golub-Dobrzyń na rok 2019”,.



Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski,
Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI(5)
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,
Krzysztof Skrzyniecki

e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazj um im. Ignacego
Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

Głosowano w sprawie:
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ignacego
Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski,
Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI(5)
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika pow JolantaJE iekaśska:

szyne Skrzyniecki

£) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadaniajej statutu.

W dyskusji wzięli udział:
- Konrad Zaporowicz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Konrad Zaporowicz odczytał projekt ww
uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski,



Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (5)
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,
Krzysztof Skrzyniecki

13. Wybory ławników.

a) opinia Radcy Prawnego dot. trybu podjęcia uchwały o wyborze ławników.

W dyskusji wzieli udział:
- Łukasz Pietrzak

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał opinię Radcy Prawnego
dotyczącą trybu podjęcia uchwały o wyborze ławników.

b) wyłączenie jawności sesji na pod.$ 25 Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
dot.pkt.13 a.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zgodniez $ 25 Statutu Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń poinformował zebranych o wyłączeniu jawności obrad Sesji Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia i zwrócił się z prośbą do gości zaproszonych jak również
do pozostałych uczestnikówz wyjątkiem radnych rady miasta o opuszczenie sali
obrad.

. ©) opinia zespołu do spraw opiniowania kandydatówna ławników.

Przewodnicząca zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników Pani Justyna
Bestry odczytała opinię o kandydatach.

d) powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował następujące
kandydatury Panią Justyną Bestry, Panią Monikę Kwidzyńską, Panią Annę Paprocką
do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów kandydatówna ławników:

Głosowano w sprawie:
wsprawie ustalenia 3 -osobowej Komisji Skrutacyjnej,.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka,Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak,Marek Stawski, Aleksander Wichrowski,
Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI 65)



Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński; Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,
Krzysztof Skrzyniecki

Komisja Skrutacyjna udała się do osobnego miejsca w celu przygotowania kart do
głosowania kandydatów na ławników. Przygotowano 10 kart do głosowania dla
wszystkich radnych obecnych nasesji rady miasta opieczętowane odpowiednią
pieczęcią Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Następnie rozdano po jednej
opieczętowanej karcie do głosowania dla każdego radnego rady miasta.

e) zasadyi tryb głosowania na kandydatów do Sądu Rejonowego w Golubiu-
Dobrzyniu,

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej p. Anna Paprocka odczytała zasady i tryb
głosowania na kandydatów do Sadu Rejonowego w Golubiu- Dobrzyniu.

f) głosowanie tajne,
Przewodniczący RadyMiasta p. Łukasz Pietrzak poinformował radnych rady miasta,
iż głosowanie kandydatów na ławników jest głosowaniem tajnym.

Po oddaniu głosów i zebraniu poszczególnych kart do głosowania Komisja
skrutacyjna udała się do przeliczenia głosówz kart do głosowania. Z
przeprowadzonych wyborów kandydatówna ławników na kadencje 2020-2023
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół komisji skrutacyjnej z
ustalenia wyników głosowania w wyborach na ławników do Sadu Rejonowego w
Golubiu-Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnychi nieletnich na sesji rady
miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 8 października 2019 roku. Z przeprowadzonych

. wyników głosowania na kandydata na ławnika sądowego do Sądu rejonowego
«w Golubiu-Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnychi nieletnich została
wybrana Jedna kandydatura spośród dwóch kandydatów.

podjęcie uchwały

h) wsprawie wyboru na ławnikówna kadencje od 2020 do 2023r.
: Sekretarz obrad Pan Konrad Zaporowicz odczytał projekt uchwały wsprawie wyboru
ławników na kadencję 2020 do 2023

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyboru na ławników na kadencje od 2020do 2023 r..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski,
Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI(5)



Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,
Krzysztof Skrzyniecki

14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie
międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Miasta odczytał interpelacje jakie wpłynęły do biura rady
miasta w okresie międzysesyjnym.

W dyskusji wzieli udział:
- Konrad Zaporowicz
- Łukasz Pietrzak

15. Wolne wnioski.

W tym punkcie nie stwierdzono żadnych wnioskóworaz zapytań.

16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zamknął XVII Sesję Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia.

Przewodniczący
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia

Przygotował(a): Biuro Rady

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl



l. Anna Paprocka

2. Hanna Grzywińska

3. Franciszek Jagielski

4. Marek Stawski

5. Łukasz Pietrzak

6. Józef Pietrzak* 0.ak8. Aleksander Wichrowski : ar9. Justyna Bestry

10. Monika Kwidzyńska

11. Konrad Zaporowicz



W.REKS


