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Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni-Sesja 

Protokół nr XXIII/2020 

Obrady rozpoczęto 25 lutego 2020 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 19:02 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski; Zasępca Burmistrza p. Róża Kopaczewska; Skarbnik Miasta p Jacek Dowgiałło; 
Kierownik Wydziału Organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski; Kierownik Wydziału 
Infrastruktury p. Anna Czarnecka; Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid 
Jarecki; Radca Prawny Urzędu Miasta p. Natalia Wrzesińska oraz kierownicy jednostek 
podległych. 

Obecni: 

1. Łukasz Bednarski 
2. Justyna Bestry 
3. Hanna Grzywińska 
4. Franciszek Jagielski 
5. Andrzej Kuciński 
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 

1. Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przywitał zebranych i otworzył XXIII Sesje 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

2. Stwierdzenie ąuorum. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził ąuorum, przy którym Rada Miasta 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

3. Wybór Sekretarza obrad, 

Na funkcję Sekretarza obrad XXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Przewodniczący 
Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta p. Konrada Zaporowicza. Pan Konrad Zaporowicz wraaził zgodę na funkcje 
Sekretarza obrad. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. Konrada 



Zaporowicza nad wyborem Sekretarza obrad. Wszyscy obecni na sali czyli 12 radnych 
jednogłośnie wybrali na Sekratarza obrad p. Konrada Zaporowicza. 

Głosowano w si>rawie: 

Wybór Sekretarza obrad, Kandydatura Konrada Zaporowicza. 

Wyniki "losowania 

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

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeczytał wniosek 
złożony przez Burmistrza Miasta dotyczący wprowadzenia do porządku obrad trzech 
uchwał: pierwsza dotyczyła wzoru deklaracji o wysokościach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
elektronicznych, druga wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty, trzecia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Następnie Przewodniczący Rady Miasta Pan 
Łukasz Pietrzak poinformował, że kolejna uchwała wprowadzona do porządku obrad będzie 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 
2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.. 

Głosowano w sprawie; 
Wnioski do porządku obrad, Głoswanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 11 h 
Podjęcie uchwał: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.. 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (11) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Ilanna Grzywińska, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, 
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander 
Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
BRAK GŁOSU (1) 
Franciszek Jagielski 
NIEOBECNI (3) 

Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

Głosowano w sprawie: 

Wnioski do porządku obrad, Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu l i g 
Podjęcie uchwał: w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi oraz stawki opłaty. 

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

W\ niki imienne: 
ZA (12) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (3) 

Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

Glosowano w sprawie: 

Wnioski do porządku obrad, Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 
11 f Podjęcie uchwał: uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Golubia-Dobrzynia.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

W\niki imienne: 
ZA (12) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (3) 

Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

Głosowano w sprawie: 

Wnioski do porządku obrad, Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 
l i i Podjęcie uchwał: zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 
z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.. 
Wyniki "losowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

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

5. Przyjęcie protokołu z: 

a) XXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, 

Głosowano w sprawie: 



XXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,. 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

W\niki imienne: 
ZA (10) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, 
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Franciszek Jagielski, Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (3) 
Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z działalności w okresie 
międzysesyjnym, 

Przewodniczący komisji złożyli sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym w 
następującej kolejności: z posiedzenia komisji oświaty p. Aleksander Wichrowski, z 
posiedzenia komisji infrastruktury p. Justyna Bestry, z posiedzenia komisji komunalnej p. 
Józef Pietrzak, z wspólnego posiedzenia komisji stałych p. Łukasz Pietrzak 

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjny w tym z 
wykonania uchwał, 
W ramach swojego sprawozdania Burmistrz Miasta oddawał głos: kierownikom, dyrektorom 
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr. 1 im 
Konstytucji 3 Maja p. Marzenie Peszyńskiej , dyrektorowi Szkoły podstawowej nr 2 p . 
Piotrowi Floerke , zastępcy Burmistrza Miasta p. Róży Kopaczewskiej, Dyrektorowi 
Przedszkola Publicznego im Marii Konopnickiej p. Małgorzacie Brzósce. 
Następnie zastępca Burmistrz Miasta p. Róża Kopaczewska odczytała sprawozdanie z 
realizacji uchwał Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

8. Interpelacje i zapytania radnych, 

Radny p. Łukasz Bednarski: 

1. W pierwszej interpelacji p. Łukasz Bednarski poprosił kierownika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej p.Dawida Jareckiego o wyjaśnienie dotyczące wysokości 
podwyżek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radnv p. Krzy sztof Skrzyniecki: 

2. W pierwszej interpelacji radny p. Krzysztof Skrzyniecki zapytał dlaczego na stronie 
BIP nie ma rejestru umów cywilno-prawnych i czym to jest spowodowane. 

3. W kolejnej interpelacji radny zapytał dlaczego nie działa system zgłaszanie potrzeb 
obywatelskich i czym to jest spowodowane. 

4. W ostatniej interpelacji radny poprosił o sporządzenie zestawienie z 4 ostatnich lat 
dotyczącego stanu zatrudnienie pracowników w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Radny p. Józef Pietrzak: 

5. Radny p. Józef Pietrzak zasygnalizował problem ubytku w infrastrukturze drogowej na 
wysokości bloku przy ul. Katarzyńskiej 5 i ul. Charszewskiego w Golubiu-Dobrzyniu. 



Radny p. Franciszek Ja ielski: 

6. W imieniu niedowidzących mieszkańców miasta radny p. Franciszek Jagielski zapytał 
czy jest możliwość oznaczenie niebezpiecznych, wystających , stwarzających 
zagrożenie dla tych osób miejsc dodatkowymi pasami żółto -czarnymi i czy miasto 
może wystąpić do organów , urzędów miejskich z takim wnioskiem o oznakowanie 
wejść i do właścicieli sklepów znajdujących się na terenie naszego miasta. 

7. W drugiej interpelacji radny zapytał czy jest możliwość zmiany dotyczącej nadawania 
odznaczeń związanych z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

Radna p. Monika Kwid/\ńska: 

8. Radna p. Monika Kwidzyńska skierowała prośbę do p. Józefa Pietrzaka aby potrzeby 
naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej zgłaszać na komisji 
infrastruktury a nie na Sesji Rady Miasta. 

Radnv p. Konrad Zaporowicz: 

9. Rady p. Konrad Zaporowicz zapytał kiedy będą wystawione na sprzedaż dwa lokale 
z zasobów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przy ul. Szosa Rypińska. 

Radny p. Marek Stawski: 

10. W pierwszej interpelacji p. Marek Stawski zapytał w jakim czasie będą usunięte słupki 
przy ul. Koppa w Golubiu -Dobrzyniu. 

Przewodniczący Radv Miasta p. Łukasz Pietrzak: 

11. W pierwszej interpelacji p. Łukasz Pietrzak zapytał na jakim etapie jest organizacja 
spotkanie mieszkańców miasta z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej. 

12. W drugim zapytaniu p. Łukasz Pietrzak poprosił o inf. na jakim etapie jest realizacja 
„Pumptracka'' dla młodzieży na terenie OSiR W Golubiu-Dobrzyniu. 

13. Kolejna interpelacja skierowana była do kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
z prośba o przedstawienie informacji dot. ilości przeprowadzonych kontroli na terenie 
miasta w budynkach wielorodzinnych dotyczących segregacji śmieci i ile zostało 
nałożonych kar administracyjnych i w jakiej wysokości. 

14. W kolejny interpelacji zapytano czy przewidujemy wprowadzić uchwałę, która będzie 
regulowała sposób zgłaszania uwag przez mieszkańców w stosunku do wykonania tej 
usługi za która płacą i czy przewidujemy wprowadzić uchwałę sankcjonującą sposób 
i tryb kontroli i ewentualnych kar. 

9. Przerwa w obradach 20 min, 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

1. W odpowiedzi na pierwsza interpelacje radnego Łukasza Bednarskiego odpowiedzi 
udzielił kierownik WGK p. Dawid Jarecki informując, że stawka obliczona była na 
podstawie postępowania przetargowego i dnia 29 stycznia br. roku została podpisana 
umowa z wykonawca na wywóz odpadów komunalnych. Przewidywany miesięczny 
koszt odbiorów komunalnych ustalono na podstawie średniej miesięcznej wagi 
odpadów. Przewidywane miesięczne koszty odbioru i zagospodarowanie odpadów 
kształtują się w kwocie 228 292,95 zł , następnie pod tej kwoty należy odjąć dochody 
z nieruchomości niezamieszkałych ok. 50 000,00 zł a następnie podzielić przez liczbę 



mieszkańców naszego miasta . Wysokość stawki wynikająca z takich wyliczeń 
kształtuje się w okolicach 18 zł i trzeba podkreślić, że taka powstała kwota jest bez 
kosztów utrzymania systemu gospodarowani odpadami komunalnymi. 

2. Na pierwsza interpelacje radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiegi odpowiedzi udzielił 
kierownik wydziału organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski informując, iż rejestr 
umów jest prowadzony w urzędzie miasta i na chwile obecną są prowadzone prace 
przenoszenia na serwer strony internetowej a także BIP. Pan kierownik zapewniał, iż 
w najbliższym czasie te dane będą aktualizowane i uzupełnione. Jeśli ktokolwiek z 
mieszkańców chciałby uzyskując informacje dotyczące umów to zgodnie z ustawa o 
udostępnieniu inf. publicznych takie informacje na wniosek zostaną udzielone. 

3. Odpowiadaj ąc na druga interpelacj e p. Krzysztofa Skrzynieckiego kierownik Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miasta p. Przemysław Kuczkowski poinformował i 
poprzednia umowa dotycząca systemu zgłaszania potrzeb obywatelskich była zawarta 
do 31 grudnia2019 roku. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez radnych rady miasta 
wniosku dotyczącego dalszego funkcjonowania tej aplikacji umowa zostanie zawarta 
od miesiąca marca br. roku do końca roku 2020 . 

4. W podpowiedzi na ostatnia interpelacje dotycząca stanu zatrudnienia z ostatnich 4 lat 
pracowników urzędu miasta pan Przemysław Kuczkowski poinformował, iż stosowne 
zestawienie zostanie sporządzone przez wydział kadr Urzędu Miasta i przedstawione na 
piśmie radnemu p. Krzysztofowi Skrzynieckiemu . 

5. Na interpelacje p. Józefa Pietrzak odpowiedzi udzieliła kierownik wydziału 
infrastruktury p. Anna Czarnecka mówiąc i sprawdzimy ubytki w infrastrukturze 
drogowej zgłoszone przez radnego i te uchybienia zostaną usunięte. Odpowiadając na 
pytanie odnośnie śmietnika przy ul. Charszewskiego Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej p. Dawid Jarecki nadmienił ,iż Urząd Miasta nie będzie odpowiadał za 
tereny prywatne i dzierżawa tego gruntu pod śmietnik jest dla wspólnoty mieszkaniowej 
i właściciel terenu odpowiada za utrzymanie porządku na danym terenie. 

6. Odpowiadając na pierwsza interpelacje radnego p. Franciszka Jagielskiego odpowiedzi 
udzieliła kierownik wydziału infrastruktury p. Anna Czarnecka mówiąc, że jeśli 
budowane są nowe obiekty to jest obowiązek dostosowania się do nowych wymogów, 
natomiast w imieniu Urzędu Miasta można poprosić zarządców budynków aby 
oznaczyli i dostosowali np. wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7. Na kolejna interpelacja p. Franciszka Jagielskiego odpowiedzi udzielił kierownik 
wydziału organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski informując , iż jest to 
odznaczenie nadawane przez Prezydenta za pośrednictwem Wojewody i jest to tryb 
wnioskowy. Dopełniając swoja wypowiedz Pan kierownik dodał , że jeśli ktoś z 
członków rodziny złoży taki wniosek dla jubilata to Urząd Miasta przekazuje taki 
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego i Prezydent Polski nadaje takie odznaczenie raz 
w roku dla grupy jubilatów. Co do wnioskowania przez Burmistrza Miasta Pan 
Kuczkowski nadmienił, iż ten temat musiałby podlegać opinii radcy prawnego . 

8. W odpowiedzi na interpelacje Pana Konrada Zaporowicza dotyczącej sprzedaży lokali 
mieszkalnych przy ul. Szosa Rypińska Pani Anna Czarnecka kierownik wydziału 
infrastruktury odpowiedziała , iż do 5 marca br. roku jest umieszczony wykaz na 
tablicy ogłoszeń i po tym okresie będą ogłoszone przetargi na te lokale , wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące terminu, wadium będą ogłoszone po 5 marca 2020 
roku. 

9. Odpowiadając na interpelacje p. Marka Stawskiego informacji udzieliła Burmistrz 
Miasta p. Mariusz Piątkowski wyjaśniając , że dnia 25 lutego 2020 roku Rada Powiatu 



podjęła uchwałę o przekazaniu Gminie Miasto Golub-Dobrzyń ul. Koppa i jeśli Miasto 
Golub-Dobrzyń przejmie tę drogę będziemy organizować na niej ruch . 

10. W odpowiedzi na pierwsza interpelacje Przewodniczącego Rady Miasta p. Łukasza 
Pietrzak informacji udzielił Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski mówiąc, że 
zostały podjęte rozmowy z przedstawicielami Polską Spółki Gazownictwa. Następnie 
Pani Anna Czarnecka dodała, że będzie organizowane spotkanie z mieszkańcami 
miasta na temat możliwych podłączeń do sieci gazowej . 

11. Na kolejna interpelacje pana Łukasza Pietrzaka odpowiedzi udzielił kierownik Ośrodka 
Sportu i Rekreacji p. Krzysztof Oska mówiąc ,ze „Pumptrack,, będzie wybudowany 
systemem gospodarczym. Największy koszt budowy tego przedsięwzięcia to zakup 
kruszywa, które wpłynie na stabilność toru. Jeśli chodzi o termin to do końca marca 
br . roku obiekt ma zostać oddany do użytku. 

12. Odpowiadając na kolejna interpelację p. Łukasza Pietrzak informacji udzielił 
kierownik wydziału gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki mówiąc, iż na chwile 
obecna nie posiada jeszcze informacji dotyczącej ilości przeprowadzonych kontroli . 
Do tej pory jeśli śmieci nie były segregowane a osoby złożyły deklaracje o segregacji 
śmieci były wysyłane upomnienie do zarządcy budynku. Następnie po 
niedostosowaniu się do upomnienia dochodziło do zmiana deklaracji ze śmieci 
segregowanych na niesegregowanie i nie były nakładane kary . 

13. W odpowiedzi na kolejna interpelacje Przewodniczącego Rady Miasta p. Łukasza 
Pietrzaka odpowiedzi udzielił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid 
Jarecki informując, iż będzie podejmowana uchwała dotycząca wzoru deklaracji jaką 
mieszkańcy będą musieli złożyć w celu określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Następnie Pan kierownik dodał ,iż w ustawie o utrzymaniu czystości 
jest wskazanie, że nie można żądać dokumentów i wyjaśnień dlaczego deklaracja jest 
zmieniana .Dopełniając swoja wypowiedz Pan Jarecki zacytował pismo otrzymane od 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z wyjaśnieniem dlaczego nie można żądać 
omawianych zmian. Dopuszczalne może być tylko uzyskanie informacji odnośnie 
zgonu osoby zamieszkującej na nieruchomość oraz o zmianie miejsca zamieszkania, 
które wpływa na kwestie umieszczenia opłaty w innej gminie. W dalszej wypowiedzi 
Pan kierownik dodał, iż pracownicy urzędu nie maja uprawnień aby weryfikować czy 
na danej posesji przebywa i zamieszkuje tyle osób ile jest na wcześniejszej złożonej 
deklaracji. 
Następnie Burmistrz miasta p .Mariusz Piątkowski przypomniał mieszkańcom miasta 
,że z oszczędności, które udało się wygospodarować z gospodarki odpadami 
komunalnymi musza być przeznaczone tylko na zadania związane i gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwał: 

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



- Łukasz Pietrzak 
- Mariusz Piątkowski 
- Róża Kopaczewska 
- Małgorzata Brzóska 
- Marzena Peszyńska 
- Piotr Floerke 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Józef Pietrzak 
- Franciszek Jagielski 
- Monika Kwidzyńska (Ad Vocem) 
- Konrad Zaporowicz 
- Marek Stawski 
- Dawid Jarecki 
- Mariusz Piątkowski 
- Przemysław Kuczkowski 
- Anna Czarnecka 
- Krzysztof Ośka 
- Beata Meredyk-Chlebowska 

a) w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych radnych rady miasta Golubia-Dobrzynia; 
Głosowano w sprawie: 

w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych radnych rady miasta Golubia-Dobrzynia;. 

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

b) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wvniki imienne: 
ZA (11) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, 
Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (1) 



Łukasz Pietrzak 
NIEOBECNI (3) 
Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;. 

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

d) uchylająca uchwalę w sprawie ustalenia sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów; 
Głosowano w sprawie: 
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;. 

Wy niki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

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

e) zmieniająca uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 
grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe; 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 
201 7r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 
wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe;. 

Wyniki głosowania 



ZA: 12, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

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

f) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-
Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wy ni ki imienne: 
ZA (11) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, 
Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (1) 
Justyna Bestry 
NIEOBECNI (3) 
Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 
Głosowano w sprawie: 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

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

g) w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki opłaty; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki opłaty;. 

Wyniki głosowania 



ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

W> niki imienne: 
ZA (7) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek 
Stawski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (5) 
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Krzysztof Skrzyniecki, 
Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (3) 
Andrzej Kuciński, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamni 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamni komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,. 

Wyniki "losowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

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

i) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie budżetu na 202 rok.. 

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

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

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie 



międzysesyjnym, 

13. Wolne wnioski, 
W tym punkcie głos zabrała mieszkanka miasta Golubia-Dobrzynia przedstawiając problem 
córki, która została wyrzucona ze szkółki kolarskiej OSiR 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Pietrzak mówiąc, iż sprawa dotyczy 
personali osobowych i na sali niema osób zainteresowanych w sprawie. Przewodniczący 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia zaproponował aby ta sprawę skierować do komisji skarg, 
wniosków i petycji w celu wyjaśnienie przedstawionych prze mieszkankę miasta 
okoliczności. Pan Łukasz Pietrzak nadmienił również, że każda skarga złożona oficjalnie do 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia a następnie przekierowana do komisji skarg wniosków i 
petycji musi być rozstrzygnięta i zakończona uchwała Rady Miasta. 

W dalszej części trwającej XXIII Sesji Rady Miasta głos zabrała mieszkanka miasta Golub-
Dobrzynia zadając pytanie czy będzie remontowane boisko znajdujące się na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia informując, iż jest 
zaproszony na spotkanie, które ma określić strategie województwa kujawsko-pomorskiego co 
do budowy nowej infrastruktury sportowej na terenie Województwa. Burmistrz nadmienił ,iż 
na wspomnianym spotkaniu w urzędzie Marszałkowskim chce uzyskać informację kiedy i 
jakie środki będzie mogło miast pozyskać na infrastrukturę sportową. Następnie burmistrz 
dodał, że na chwile obecną nie jest w stanie określić czy jest za budowa boiska czy np. za 
budowa basenu jeśli na tym etapie województwo niema określonego programu strategii. W 
dalszej dyskusji Burmistrz zapewnił mieszkańców miasta , że jeśli będzie wiedział jakimi 
środkami może dysponować i jaką pomoc otrzyma o ty fakcie poinformuje mieszkańców. 

Następnie mieszkanka miasta zadała pytanie przewodniczącej komisji infrastruktury p. Justynie 
Bestry dotyczące głosowania nad przeznaczeniem terenu przy ul. Leśnej. 

Z uwagi na fakt ,iż głosowanie odbyło się na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia, którego przewodniczącym jest Pan Łukasz Pietrzak odpowiedzi 
na to pytanie udzielił przewodniczący mówiąc, iż wśród radnych głosy w tej sprawie są 
podzielone. Jedna grupa radnych chce modernizacji całego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz 
z budowa boiska przy ul. Leśnej, kolejna modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 
budowa boiska w innym miejscu niż ul. Leśna i ostatnia grupa radnych, która głosowała tylko 
za modernizacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Rady 
Miasta w dalszej wypowiedzi podkreślił, że decyzje w tym temacie są na chwile obecna tylko 
intencyjne i po otrzymania środków na inwestycje będzie podejmowana ostateczna decyzja w 
ten sprawie. 

Następnie mieszkanka miasta zasugerowała, iż jest rozczarowana wizytą Wiceburmistrz 
miasta p. Róży Kopaczewskiej na spotkaniu w Wąbrzeźnie zadając pytanie dlaczego 
Wiceburmistrz nie zadała włodarzom tego miasta pytania jak to jest możliwe i jak to się stało 
,że miast Wąbrzeźno ma wybudowany basen , obwodnice i zmodernizowany stadion i do tej 
pory nie zbankrutowali. 

Odpowiadając na uwagi mieszkanki miasta Pani Róża Kopaczewska poinformowała, iż 
uczestniczyła w spotkaniu w Wąbrzeźnie na zaproszenia Burmistrza i Wiceburmistrza Miasta 
w konkretnej sprawie a mianowicie organizacji spływu kajakowego. Pan Róża Kopaczewska 



następnie dodała, iż nasze miasto chciałoby rozpocząć współprace z miastem Wąbrzeźno i 
nadmieniła ,że każdy samorząd ma swoje sytuację i zaapelowała do mieszkanki miasta aby 
nie wyciągała pochopnych wniosków z jej wizyty w Wąbrzeźnie. 

W dalszej części trwającej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia mieszkanka miasta 
poprosiła aby poinformować mieszkańców miasta o kwocie nadwyżki budżetowej za rak 
ubiegły i jakie będzie przeznaczenie wspomnianej nadwyżki. 
W tej kwestii wypowiedział się Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak mówiąc, iż 
po uzyskaniu stosownych wyliczeń ta informacja zostanie zamieszczona na stronie Urzędu 
Miasta Golubia-Dobrzynia. 

W kolejnej interpelacji mieszkanka miasta zapytała kierownika OSiR p. Krzysztofa Ośkę 
dlaczego nie udostępniono sali na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację biegu 
solidarności, który miał się odbyć w dniu 22 sierpnia 2020 r. 

Odpowiadając na to zapytanie kierownik OSiR p. Krzysztof Ośka poinformował, że nie 
podejmował decyzji dotyczącej wynajęcia obiektu na bieg solidarności ponieważ wszystkie 
decyzje wiążą się z faktem ,ze takie udostępnienie sali będzie darmowe bądź w niższej cenie 
niż stawki ustalone musi być konsultowanie z burmistrzem. Pan kierownik dodał iż po 
uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrza taki obiekt może być udostępniony. 

W ostatniej interpelacji w punkcie wolne wnioski mieszkanka miasta w imieniu komitetu 
obrony osób przeciwko wycince lasu przy ul. Leśnej zapytała jaka jest dalsza decyzja radnych 
w tej sprawie. 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił przewodniczący rady miasta p. Łukasz Pietrzak informując, 
ze wcześniej będzie wspólne posiedzenie Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na którym będą 
podejmowane decyzje co do kwestii umiejscowienie omawianego boiska. 

14. Zamknięcie Sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta zamknął 
XXIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przy goto wał(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy p 



Lista obecności radnych: 

1.Justyna Bestry 

2.Monika Kwidzyńska 

3.Franciszek Jagielski 

4.Anna Paprocka 

5Józef Pietrzak 

6.Łukasz Pietrzak 

7.Dominika Piotrowska 

8.Aleksander Wichrowski 

9.Konrad Zaporowicz 

10.Marek Stawski 

11.Krzyusztof Skrzyniecki 

12Jolanta Rzeszotarska 


