
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Sesja Nadzwyczajna

Protokół nr XVTII/2019
XVIII Sesja Nadzwyczajna w dniu 5 listopada 2019
Obrady rozpoczęto 5 listopada 2019 o godz. 12:45, a zakończono o godz. 13:23 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p Mariusz
Piątkowski ;Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło; Kierownik WGKP. Dawid Jarecki;
Zastępca kierownika WGKp. Karol Kaślewicz; Kierownik WI p. Anna Czarnecka.

Obecni:

Justyna Bestry
. Hanna Grzywińska
. Franciszek Jagielski

. Monika Kwidzyńska

. Anna Paprocka

. Józef Pietrzak

. Łukasz Pietrzak
lU. Dernika-Piotrowska
1]. Jolanta Rzeszetarska
12. Krzysztof Skrzyniecki
13. Marek Stawski
14. Ateksander-Wiehrowski
15. Kenrad-Zaporowicz
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i. Otwarcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przywitał zebranychi otworzy! XVIII
Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

:. stwierdzenie quorum.

Na podstawielisty obecności Przewodniczący stwierdził quorum , przy którym Rada Miasta
może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Po odczytaniu uchwały przez Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zapytał czy
ktoś majakieś pytania i uwagi do ww. uchwały.

Głos zabrał p. Franciszek Jagielski zgłaszając uwagi dotyczące zakupy traktora na realizacje
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 131.749,19 zł. Pan Jagielski
dodał, iż do dyspozycji służb przy urzędzie miasta są dwa ciągniki po kapitalnym remoncie
nadmieniając, że jego zdaniem te dwaciągniki są wystarczające do wykonanie takiego zakresu
działań. W tej kwestii wypowiedział się również Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski
wyjaśniając, że zakup ciągnika będzie finansowane ze środków za gospodarowanie odpadami
komunalnymii ta kwota może być przeznaczona na wydatki tylko

w
tej dziedzinie. Burmistrz

dodał, iż mimo faktu, że firma zewnętrzna zbiera odpady komunalne to pracownicy urzędu



miasta zbierają śmieci, które znajdują się w koszach ulicznych i zakup wspomnianego ciągnika
jest niezbędny do realizacji tych zadań związanych czystością w mieście.

W dalszej części dyskusji radny p. Franciszek Jagielski wspomniał, że w uzasadnieniu (w
omawianej uchwale) do zakupu traktora są oszczędność na środkach, które wynikają z dopłaty
do czynszu mieszkaniowegoanie z pozostałości na usługach komunalnych. Następnie radny
p. Franciszek Jagielski poprosił o wyłączenie punktu dotyczącego zakupu traktora w kwocie
131.749,19 zł z przedstawionej uchwały.

Następnie w omawianej sprawie głos zabrał skarbnik miasta Golubia-Dobrzynia p. Jacek
Dyowgiałło przypominając radnym, iż zakup wspomnianego traktora jest możliwy dzięki
powstałej nadwyżce z roku ubiegłego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymii po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej z zakresu
możliwości sfinansowania z tych środków takiego rodzaju zakupu. Pan Skarbnik nadmieniła,
iż środki niewykorzystane musza być uwzględnione w tegorocznym budżecie z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymii na ten zakres musza być w bieżącym budżecie te środki
przeznaczone. Skarbnik Miasta Golubia-Dobrzynia dodał również,że jeśli chcielibyśmy zlecić
firmie zewnętrznej wywóz nieczystości z punktów publicznych , które na chwile obecna
realizują pracownicy urzędu Miasta wówczas koszty związane z wywozem śmieci będą
znacznie większe dla mieszkańców naszego miasta .

W dalszej części dyskusji radna p. Hanna Grzywińska zapytała czy jest możliwości uzyskania
informacji na temat rozliczenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie radny
p. Jagielski zaproponował aby nadwyżkę przeznaczyć na poczet wzrostu cen W latach
przyszłych a nie kupować kolejny traktor. Pan Franciszek Jagielski kolejny raz przypomniał
„że zgłasza wniosek o wyłączenie punktu dotyczącego zakupu traktora z podejmowanej
uchwały.

Następnie radny p. Krzysztof Skrzyniecki zapytał ilu jest pracownikówprzy urzędzie miasta,
którzy maja uprawnienia do prowadzenia traktora z przyczepą. P. Krzysztof Skrzyniecki
podobnie jak radny p. Franciszek Jagielski zaproponował również aby nadwyżkę budżetową
przeznaczyć na poczet wzrostu cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dalszej części trwania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w związku z w wnioskiem p.
Franciszka Jagielskiego, przewodniczący Rady' Miasta p. Łukasz Pietrzak poddał pod
głosowanie zdjęcie z uchwały punktu cyt. w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska,rozdz.90002,w ramach środków pozostałych z 2018 roku na realizację zadań z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadza się dodatkowe zadanie pn. ,, Zakup
traktora”” z planowanymi wydatkamina jego realizację w wysokości 131.749,19 zł (planowany
zakup traktora wspomagać ma realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Głosowanie:

(za) p. Franciszek Jagielski; p. Hanna Grzywińska; p. Krzysztof Skrzyniecki

(przeciw)p. Józef Pietrzak; p. Justyna Bestry, p. Anna Paprocka; p. Marek Stawski; p. Łukasz
Pietrzak

(wstrzymało się) p. Monika Kwidzyńska



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia p.
Łukasz Pietrzak poinformował wszystkich obecnych na sali , że wspomniany wydatek
dotyczący zakupu traktora zgodnie z przeprowadzonym wcześniej głosowaniem pozostaje
bez zmian i głosujemy nad pierwotna wersją przedstawionej uchwały.
3. Podjęcie uchwały:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr II /12 /2018 z dnia 18 grudnia
2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
W dyskusji wzięli udział:
- Franciszek Jagielski
- Mariusz Piątkowski
- Franciszek Jagielski
- Jacek Dowgiałło
- Hanna Grzywińska
- Mariusz Piątkowski
- Mariusz Piątkowski
- Hanna Grzywińska
- Mariusz Piątkowski
- Mariusz Piątkowski
- Franciszek Jagielski
- Jacek Dowgiałło
- Mariusz Piątkowski
- Jacek Dowgiałło
- Hanna Grzywińska
- Krzysztof Skrzyniecki

Głosowano w sprawie:
zmienająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr HL /12 /2018 z dnia 18 grudnia 2018
roku w sprawie budżetu na 2019 rok..
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (6)
Justyna Besiry, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, JózefPietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek
Stawski
PRZECIW (3)
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Krzysztof Skrzyniecki
NIEOBECNI (6)
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,
Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz

4. Zamknięcie Sesji.

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



rzewodnicfącyay Miasta

mor Łukasz Pietrzak

Przygotował(a): Biuro Rady Katarzyna Godlewska U.
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl



. Anna Paprocka

Hanna Grzywińska

. Franciszek Jagielski

. Marek Stawski

. Łukasz Pietrzak

Józef Pietrzak

Krzysztof Skrzyniecki

Justyna Bestry

Monika Kwidzyńska


