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Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni -Sesja 

Protokół nr XXXV/2Q20 
XXXV Sesja w dniu 27 listopada 2020 
Obrady rozpoczęto 27 listopada 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:32 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski, Zastępca Burmistrza p .Róża Kopaczewska, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałlo, 
Radca Prawny p. Natalia Wrzesińska, Kierownik WO p. Przemysław Kuczkowski, Kierownik 
WGK p. Dawid Jarecki, Kierownik WI p. Justyna Stokowska. 

Obecni: 

1. Łukasz Bednarski 
2. Justyna B estry 
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 Rzeszotarslca 
12. Krzysztof Skrzyniecki 
13. Marek Stawski 
14. Aleksander Wichrowski 
15. Konrad Zaporowicz 

1. Otwarcie Sesji. 

1 Przewodniczący Rady Miasta p . Łukasz Pietrzak przywitał zebranych i otworzył XXXV 
Sesje Rady Miasta Golubia-Dobrzynia informując, iż z uwagi na fakt, że jeden z radnych jest 
na kwarantannie sesja jest przeprowadzona w systemie hybrydowym. 

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 Przewodniczący Rady Miasta 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 jednogłośnie wybrali na Sekretarza obrad p. Konrada Zaporowicza. 

Głosowano w sprawie: 

Wybór Sekretarza obrad. Kondydatura Konrada Zaporowicza. 

Wvniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 
Wn niki imienne: 
ZA (9) 
Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika 
Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

4. Wnioski do porządku obrad. 

W tym punkcie radny p. Franciszek Jagielski zaproponował aby zmienić kolejność i 
przesunąć na koniec podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
Nr XXI /94 /2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok. Radni dodał, 
iż w uchwale znajdują się przesunięcie środków na realizacje zadania „Kompleksowe 
przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parki Przemysłowo-
Technologicznego w związku z konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych 
do właściwej realizacji całego zadania. 

W tym temacie Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak nadmienił, iż przeniesienie 
kolejności podejmowania uchwał nic nie zmieni i w momencie podjęcia uchwał możemy 
głosować o zdjęcie wydatku znajdującej się w danej uchwale. 

5. Przyjęcie protokołu z: 

a) XXXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 września 2020 

Wvniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 
Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika 



Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

b) XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 
października 2020 r . . 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestiy, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika 
Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

c) XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 
listopada 2020 r . . 

Wyniki głosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

W\ niki imienne: 
ZA (6) 
Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, 
Konrad Zaporowicz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska. Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (6) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Dominika 
Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska 

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac 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 komunalnej p. Józef Pietrzak, w imieniu przewodniczącej komisji 
infrastruktury p. Justyny Bestry sprawozdanie odczytał Przewodniczący Rady Miasta p. 
Łukasz Pietrzak, w imiennie przewodniczącego komisji rewizyjnej p. Łukasz Bednarskiego 
sprawozdanie odczytał Przewidniczacy Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak z posiedzenia komisji 
komunalnej p. Józef Pietrzak, z wspólnego posiedzenia komisji stałych p. Łukasz Pietrzak. 

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



wykonania uchwał. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radnv Krzysztof Skrzyniecki 

1. W pierwszej interpelacji radny p. Krzysztof Skrzyniecki zapyta! czy jest ogłoszony 
przetarg na zimowe oczyszczanie miasta czy to zadanie będzie realizowane przez 
firma zewnętrzna czy przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej. Urzędu 
Miasta Golubia-Doobrzynia. 

2. Druga interpelacja dotyczyła możliwości robienie opłat za przedszkole i opłat za 
obiady w jednostkach oświatowych podlegających pod Urząd Miasta w systemie 
internetowym. 

3. W ostatniej interpelacji radny zapytał czy zostały podjęte kroki w temacie budowy 
budynku socjalnego na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. 

Radnv Franciszek Jagielski 

4. W pierwszej interpelacji radny zapytał w jaki sposób będzie usuwane drewno 
topolowe z terenu przedszkola, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej. 

5. Kiedy możemy oczekiwać gospodarki leśnej polegającej na usuwaniu suchych drzew 
w lesie za stadionem i w okolicach muszli koncertowej. 

6. Gdzie można zutyłizować odpady elektrotechniczne. 

7. W kolejnej interpelacji radny p. Franciszek Jagielski w mieniu mieszkańców miasta 
zapytał dlaczego podczas trwania remontu ul. Dworcowej nie został naprawiony 
jeden zjazd na ww. ulicy. 

8. Kolejna interpelacja dotyczyła uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące 
zbierania się wody opadowej na przejeździe w miejscu usuniętych torów kolejowych 
oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące zwężenia drogi na skrzyżowaniu ulic 
Hallera i ul . Zamkowej. 

9. Kto zapłacił za wymianę lamp na ledowe na terenie miasta i jakie oszczędności z tego 
tytułu możemy się spodziewać. 

10. Jakie oszczędności uzyskaliśmy po roku od momentu przeprowadzonej 
termomodernizacji obiektu budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Golubiu-
Dobrzyniu. 

11. W ostatniej interpelacji radny Franciszek Jagielski zwrócił się z prośba o udzielenie 
informacji dotyczącej terminu zakończenia inwestycji Parki Przemysłowo-
Tecłmologicznego. 

Przewodniczą cv Rady Miasta Łukasz Pietrzak 



12. W pierwszej interpelacji Pan Łukasz Pietrzak zapytał czy w tym sezonie będzie 
kontynuowane wymiana trelinek na terenie miasta czy to zadanie będzie przełożone na 
sezon wiosenny. 

13. Czy jest możliwość zgłoszenia do Zarządu Dróg Wojewódzkich konieczności 
uprzątnięcia zalegających liści i piasku znajdujących się przy drogach wojewódzkich 
na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. 

14. Na jakim etapie są pozwy w stosunku to Energa-Operator dotyczące uzyskania 
stosownego odszkodowania dotyczącego prac związanych z realizacja zadania terenie 
Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

15. Czy zostały rozstrzygnięte dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i jak się 
klasyfikujemy na liście rankingowej. 

Radna Dominika Piotrowska 

16. Na jakim etapie jest montaż kamer zakupionych przez Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia. 

17. Kiedy zostaną zakupione elementy w związku z rozstrzygniętym projektem w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

18. W kolejnej interpelacji radna poprosiła o oświetlenie na przejściu dla pieszych przy ul. 
Lipnowskiej od strony przedszkola w kierunku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-
Dobrzyniu. 

19. Czy nastąpi wymiana trelinki znajdującej się na Osiedlu Leśnym w Golubiu-
Dobrzyniu. 

Radny Konrad Zaporowicz 

20. W jakim czasie zostanie wydana gazeta dotycząca miasta Golubia-Dobrzynia. 

21. W drugiej interpelacji radny zwrócił się z prośba do wydziału Gospodarki 
Komunalnej o przejazd równiarki przez drogo gruntowe znajdujące się na terenie 
miasta. 

22. Czy zostały zakończone prace związane z rozwożeniem pojemników na segregacje 
odpadów komunalnych. 

9. Przerwa w obradach 20 min. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

1. Na pierwszą interpelację radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego odpowiedzi udzielił 
Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski odpowiadając, że realizowanie zadania utrzymania 
dróg zostanie przeprowadzone we własnym zakresie. O dopełnienie odpowiedzi został 
poproszony p. Dawid Jarecki Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej informując, że 



całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg zostanie przeprowadzone przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, które jest w pełni 
przygotowany na nadchodzącą zimę. 
2. Na drugą interpelację radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczyło opłat elektronicznych 
za posiłki w placówkach oświatowych. Burmistrz Miasta odpowiedział, że płatności w sposób 
elektroniczny w placówkach oświatowych zostaną wdrażane od 1 stycznia 202 lr. 

3. Na trzecią interpelację radnego Krzysztofa Skrzynieckiego informując, iż ze względów 
prawnych działek sąsiednich nie możemy realizować. Co do innych działań budowy budynków 
mieszkaniowych Burmistrz odpowiedział, że na chwilę obecną nie mamy terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. Trwają prace związane ze zmianą studium zagospodarowania 
przestrzennego przy ul. Lipnowskiej. 
Krzysztof Skrzyniecki nadmienił, że Klub Golubska Alternatywa zgodziła się na sprzedaż 
działek przy ul. Mazowieckiej z tego tytułu, że środki przeznaczone ze sprzedaży wspomnianej 
działki miały zostać przeznaczone na budowę budownictwa socjalnego. Kolejne kredyty jakie 
zostaną zaciągnięte nie jest wspomniane, że będą przeznaczone na budowę budownictwa 
socjalnego. Jeżeli zaistnieje możliwość pobudowania budynku mieszkaniowego będzie wiązało 
się z zaciągnięciem kolejnego kredytu w założeniu że środki na tę inwestycje miały zostać 
zabezpieczone - powiedział p. Krzysztof Skrzyniecki. 
Burmistrz Miasta zabrał głos mówiąc, że pomysł radnego p. Konrada Zaporowicza związany 
z nadbudową kondygnacji mieszkaniowej przy ul. Ks. Twardowskiego jest technicznie nie 
wykonalnie możliwy. 
Głos w tej sprawie zabrała radna p. Dominika Piotrowska wspominając, że problem związany 
z budową budynków mieszkaniowych jest wieloletni i znany jest Burmistrzowi Miasta od 
dawna będąc jeszcze radnym rady miasta. Wspomniała również o nierozwiązanym temacie 
budowy budynku mieszkalnego RTBS. 
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak nadmienił, że koszty pobudowania budynku 
mieszkaniowego RTBS przewyższyły koszty partycypacji w czynszu lokatorów. Wspomniał, 
że na poprzedniej sesji nadzwyczajnej rady miasta została podjęta decyzja przez radnych, aby 
dokumentacja, która wpłynęła do Urzędu Miasta aportem została przekazana do RTBS w celu 
uruchomienia procedur przetargu na wykonanie budynku. Nawiązując do kwestii budownictwa 
mieszkaniowego przy ul. Lipnowskiej uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Środowiska były dla nas niekorzystnie. Po decyzjach Urzędu Miasta oraz negocjacjami 
z Marszałkiem p. Piotrem Całbeckim ustalenia ochrony środowiska zostaną zmienione, aby 
była możliwość realizowania inwestycji. 

4.Na pierwszą interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego dotyczącą usunięcia drewna 
z terenu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz z terenu 
Przedszkola Publicznego. O udzielenie odpowiedzi została poproszona Inspektor p. Anna 
Czarnecka wyjaśniając, że składowane drewno na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
jest własnością miasta. Natomiast drewno usytuowane na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz terenu Przedszkola Publicznego Dyrektorzy i Kierownicy musza w ramach swojej polityki 
zagospodarować drewno. Jeżeli chodzi o drewno usytuowane na terenie Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w następnym tygodniu zostanie ponownie ogłoszony przetarg. Głos zabrał 
w tej sprawie ponownie p. Franciszek Jagielski mówiąc, że nie zgadza się z przedmówczynią 
sugerując, że przetargi są nie wystarczające, ponieważ są ogłaszane dwa lub trzy razy w roku. 

5. Na kolejną interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego dotyczącą usunięcia suchych 
drzew w lasku za stadionem i wokoło muszli koncertowej. O udzielenie odpowiedzi została 
poproszona Pani Anna Czarnecka wyjaśniając, że sukcesywnie dokonywana jest trzebież, oraz 



w kolejnych latach trzebież będzie wykonywana. Głos zabrał Franciszek Jagielski w tej sprawie 
sugerując, że znacznie mało jest robione w powyższym temacie. 
6. Na kolejną interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego dotyczącą miejsca zutylizowania 
odpadu sprzętu elektrotechnicznego. Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej p. Dawid Jarecki przedstawiając, że informacja zamieszczona jest na stronie 
Urzędu Miasta wraz z przedstawionym harmonogramem odbioru odpadów. Również powyższy 
temat można zgłaszać w Urzędzie Miasta. Odpady zostaną odebrane z danej nieruchomości a 
następnie zostaną przekazane do punktu utylizacji. 

7. O udzielenie odpowiedzi na kolejną interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego 
dotyczącą nienaprawionego zjazdu modernizowanej ulicy Dworcowej. Burmistrz Miasta 
w odpowiedzi poinformował, że przedmiotowa sprawa zostanie przekazana Inwestorowi. 

8. Na kolejną interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego odpowiedzi udzielił Burmistrz 
Miasta p. Mariusz Piątkowski wyjaśniając, że kilkakrotnie został problem zgłaszany do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pan Mariusz Piątkowski nadmienił, że ponownie sprawa 
zostanie przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Również interpelacja dotycząca 
zwężenia drogi przy ul. Hallera również interpelacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 
9. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski odpowiedział na kolejną interpelację radnego 
p. Franciszka Jagielskiego dotyczącą sfinansowania wymiany lamp oświetleniowych na lampy 
ledowe, oraz jakie oszczędności uzyskaliśmy z tego tytułu. Pan Mariusz Piątkowski wyjaśnił, 
że wymianą lamp i sfinansowaniem z nią związaną zajęła się firma, która dostarcza energię do 
oświetlenia uli. Wynikiem tego jest podpisanie umowy na kolejny okres. Po podliczeniu roku 
kalendarzowego 2020 będą widoczne efekty z oszczędności informacja zostanie przekazana 
wnioskodawcy. 

10.Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski udzielił informacji związanej z uzyskanymi 
oszczędnościami po przeprowadzonej termomodernizacji w budynku Publicznego Przedszkola 
przy ul. Sienkiewicza zostanie przekazana radnemu po stosownych wyliczeniach. 

11. Burmistrz Miasta odpowiedział na kolejną interpelację dotyczącą zakończenia inwestycji 
w Parku Przemysłowo-Technologicznym. Przedłużające się prace w Parku Przemysłowo-
Technologicznym były związane z kolizjami różnych sieci i w tym zakresie trzeba było 
oczekiwać na korekty dokumentacji co wstrzymywało wykonawcę robót. Pojawiły się 
problemy na rodzie przy targowisku miejskim co również spowodowało powstrzymywanie 
prac. Będziemy dochodzić swoich praw z wykonawcami - powiedział Burmistrz Miasta. 

12. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski udzielił odpowiedzi na interpelację 
Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącej wymiany trylinki w sezonie zimowym. Burmistrz 
Miasta wyjaśnił, że zadanie będzie realizowane. 

13. Na drugą interpelację p. Łukasza Pietrzaka dotyczącej zalegających liści, oraz hałd piasku 
na Drogach Wojewódzkich ponownie odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta informując, że 
pismo zostało wysłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu zadbania o porządek dróg 
wojewódzkich. 

14. Na kolejną interpelację Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącą pozwu w stosunku do 
Energa Operator w celu uzyskania odszkodowania. Odpowiedzi ponownie udzielił Pan Mariusz 
Piątkowski wyjaśniając, że pozwy zostaną zgłoszone do uzyskania roszczeń dla Urzędu Miasta 



Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski nadmienił również, że w najbliższym czasie planuje 
spotkanie z wykonawcą. 
15. Odpowiedzi na kolejną interpelację p. Łukasza Pietrzaka o udzielenie odpowiedzi została 
poproszona Pani Anna Czarnecka wyjaśniając, że sprawdzając w dniu dzisiejszym stronę 
Funduszu Dróg Samorządowych nie ma oficjalnych rozstrzygnięć. W dniu 14 października 
Urząd Marszałkowski przekazał do weryfikacji wnioski. 

16. Na pierwszą interpelacje radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącą czasu realizacji 
montażu zakupionych kamer przez Urząd Miasta. Burmistrz Miasta poprosił o udzielenie 
informacji Kierownika Wydziału Organizacyjnego p. Przemysława Kuczkowskiego. Pan 
Kuczkowski poinformował, że powyższe prace dobiegają końca. Zostały również 
przygotowane w Urzędzie Miasta podpięcia pod światłowód, aby prawidłowo zrealizować 
monitoring miejski. Poinformował o dzisiejszym spotkaniu z szefem firmy Marton po 
uzgodnieniach w najbliższych dniach będzie obraz kamer. 

17. Na druga interpelację radnej Dominiki Piotrowskiej dotyczącą informacji w celu zakupienia 
elementów z wygranych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Odpowiedzi udzieliła 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska informując, że zakup elementów nastąpi 
w momencie po zatwierdzeniu budżetu na 2021 rok. Pani Róża Kopaczewska podziękowała 
wszystkim mieszkańcom miasta biorących udział w głosowaniu budżetu obywatelskiego. 
Swoje podziękowania skierowała do pracowników Promocji Miasta za duże zaangażowanie 
i wkład pracy nad projektem budżetu obywatelskiego. 

18. Na kolejna interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej zadanie będzie realizowane jeżeli 
warunki będą sprzyjające prace będą realizowane na Osiedlu Leśnym. O dopełnienie 
odpowiedzi został poproszony Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki 
poinformował, że pracownicy Urzędu Miasta wykonują te prace na Osiedlu Drwęckim. Jeżeli 
warunki pogodowe będą sprzyjające oraz wystarczy materiału prace będą realizowane. 

19. Na pierwszą interpelację radnego p. Konrada Zaporowicza dotyczącą daty wydania gazetki 
Urzędu Miasta przy współpracy z Gminą Golub-Dobrzyń dla mieszkańców. Odpowiedzi 
udzielił Burmistrz Miasta informując, że gazeta będzie zatytułowana „Ziemia Golubsko-
Dobrzyńska". W gazecie zostaną zawarte tematy przedstawiające dzieje obiektywne z życia 
Miasta Golubia-Dobrzynia i Gminy Golub-Dobrzyń. Jest to wspólna inicjatywa Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń i Gminy Golub-Dobrzyń. Wydawcą będzie Miejski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji. Pierwszy numer gazety' pojawi się w przyszłym tygodniu. Zespół redakcyjny 
gazety będzie się starał pozyskiwać reklamodawców. Samorządy nie będą szczególnie dopłacać 
do funkcjonowania gazety poprzez pozyskiwanie reklamodawców. 

20. Na kolejną interpelację radnego p. Konrada Zaporowicza dotyczącą wyrównania dróg 
gruntowych nieutwardzonych należących do zasobów miasta. 
Burmistrz Miasta udzielając odpowiedzi nadmienił, że powyższa usługa zostanie zlecona 
podmiotom zewnętrznym. Jeżeli powyższe zadanie zostanie zlecone podmiotowi 
zewnętrznemu to jest wskazany czas oczekiwania przez realizatora. Burmistrz Miasta 
zaapelował do radnych radny miasta o pozytywną decyzje dotyczącą zakupu równiarki dla 
potrzeb Urzędu Miasta. 

21. Na kolejna interpelację radnego p. Konrada Zaporowicza dotyczącą realizacji zadania 
terminów dostarczenia pojemników do segregacji na odpady komunalne. O udzielenie 
odpowiedzi został poproszony Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki 



informując, że ze względu na bardzo dużą ilość wymiany pojemników firma nie była w stanie 
dokonać wymiany wszystkim mieszkańcom. Zostały domówione kolejne pojemniki, które 
firma będzie sukcesywnie wymieniała. Zdaniem p. Jareckiego firma do końca roku wymieni 
pojemniki wszystkim mieszkańcom miasta. Po czwartkowej kontroli we firmie Pan Jarecki 
zostanie wzbogacony w powyższą wiedzę. Na zadaną przez Przewodniczącego Rady 
interpelację dotyczącą wielkości pojemników na odpady komunalne. Pan Jarecki nadmienił, że 
z żadnej ustawy nie wynika że pojemniki do segregacji muszą być o pojemności 1201 lub 2401. 
W umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, a firmą jest zapis, że można 
stosować przemiennie pojemniki o pojemności 120 1, i240 1. Firma sugeruje, że dostarcza 
produkt lepszy. 

Na zadaną interpelację przez Przewodniczącego komisji oświaty dotyczącą nieuwzględnienia 
w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy 
chodnika na wysokości bloku 59 od Spółdzielni Mieszkaniowej do trafostacji przy ul. 
Kościuszki. Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Miasta wyjaśniając, że nie zostało 
ujęta powyższa inwestycja, ponieważ Wydziału Infrastruktury nie wpłynął kosztorys na 
realizację wymienionego zadania i nie zostało to zadanie uwzględnione w projekcie uchwały 
budżetowej na 2021 rok przez Skarbnika Miasta. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił 
dwa warianty rozwiązania. Pierwszy wariant wprowadzenie autopoprawki i dopisania 
inwestycji do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, a drugi wariant jest taki o dopisaniu 
powyższego zadania do pierwszej zmieniającej uchwały budżetowej rady miasta. Zależy to od 
naszej decyzji jaka zostanie uwzględniona. Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło zabrał głos 
wyjaśniając, że zgodnie z przepisami prawa, że projekt uchwały na rok przyszły należało złożyć 
do 15 listopada. Natomiast zgodnie z uchwałą rady miasta zgodnie z procedurami o 
przygotowaniu projektu uchwały propozycje zadań na rok kolejny należało złożyć do 10 
października. W projekcie uchwały budżetowej zostały uwzględnione zadania jakie wpłynęły 
w ustawowym terminie. Powyższe zadanie zdaniem Przewodniczącego Rady Miasta zostanie 
wprowadzone do pierwszej zmieniającej uchwały budżetowej na 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwał: 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta wyjaśniając, że w powyższej uchwale uwzględnione 
zostało zadanie z dodatkowymi pracami związanymi z uzbrojeniem terenu Parku 
Przemysłowo-Technologicznego w Golubiu-Dobrzyniu. Pan Franciszek Jagielski nadmienił, 
że był za tym, aby zostało zdjęte powyższe zadanie ze zmieniającej uchwały budżetowej rady 
miasta do momentu wypowiedzi przez Burmistrza Miasta, że miasto będzie dochodziło 
roszczeń żądając nadpłaconych środków finansowych, roszczeń na drodze sądowej na zadanie 
polegające na wykonanie dodatkowych prac na terenie Przemysłowego Parku 
Technologicznego. W tym momencie radny p. Franciszek Jagielski wycofuje wniosek. Głos 
zabrał Przewodniczący Rady Miasta nadmieniając, iż Miasto przedstawiając dokumentację 
wykonawczą głównemu wykonawcy. Wykonawca nie musi się domyślać intencji inwestora 
zlecone zadanie inwestor wykonuje zgodnie z projektem. 
Głos zabrał Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie oczekuje na Protokół Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia sprawa zakończy się 
w sądzie. Przewodniczący Rady Miasta potwierdził, że wniosek radnego p. Franciszka 
Jagielskiego, który został wprowadzony w porządek obrad w punkcie wnioski do porządku 
obrad jest nieaktualny. 



a) 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: 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI /94 /2019 z dnia 17 grudnia 
2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

W\ niki imienne: 
ZA (6) 
Justyna Bestry, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, 
Konrad Zaporowicz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak, Jolanta 
Rzeszotarska 

b) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; 
Głos w tej sprawie zabrał radny p. Franciszek Jagielski informując, że na żadnym posiedzeniu 
komisji rady miasta nie była przedyskutowana kwestia zmiany stawek podatku od 
nieruchomości. Dopiero na dzisiejszych obradach otrzymane zostały propozycje stawek 
podatku od nieruchomości. Radny Pan Franciszek Jagielski złożył stosowny wniosek 
o obniżenie 1 punktu procentowego proponowanych wszystkich przedstawionych podwyżek 
stawek podatku od nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że powyższa uchwała musi zostać wdrażana 
w życie z dniem 1 stycznia 202lr. Powyższe zmienione stawki podatku i dochodów 
z tego tytułu zostały ujęte w prowizorium budżetowym na rok 2021 co do dochodów z tego 
tytułu. Głos w tej sprawie zabrał głos nadmieniając, że na posiedzeniach komisji budżetu rady 
miasta wspominał o konieczności podwyższenia stawek podatku od nieruchomości. Wiąże się 
to głównie z jednym elementem ustawy o finansach publicznych art. 242 oraz art.243 odnosi 
się do dochodów i wydatków inne niż inwestycyjne min. wydatki związane 
z -wydatkowaniem jednostek podległych Urzędu Miasta. W przypadku zmniejszenia dochodów 
nie będzie można zachować zgodności uchwały budżetowej zgodnej z art. 242 ustawy o 
finansach publicznych. Taka uchwała podjęta przez Radę Miasta jest uchylana jako samorząd 
zobowiązany będzie do wprowadzić program naprawczy. Największe dochody są 
z tytułu podatków od nieruchomości, oraz udział w podatku PIT. W projekcie uchwały 
budżetowej na rok przyszły zostały uwzględnione maksymalne stawki podatku od 
nieruchomości. Wzrosty stawek są obciążeniem dla każdego mieszkańca - powiedział p. Jacek 
Dowgiałło. 



Głos zabrał radny p. Krzysztof Skrzyniecki powiedział, że przedstawione stawki w projekcie 
uchwały są to górne stawki. Radny p. Krzysztof Skrzyniecki nadmienił, że jeżeli stawki podatku 
od nieruchomości byłyby przedyskutowane wcześniej byłaby możliwość przeniesienia stawek. 

Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło zabrał głos nadmieniając, że powyższa uchwała w tym 
roku musi zostać przekazana do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do 10 grudnia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak nadmienił, iż zgodnie ze Statutem Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie 
najdalej idący wniosek. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta podjął decyzję, 
że projekt uchwały w sprawie określenia podatku stawek od nieruchomości zostanie poddany 
pod głosowanie 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;. 

Wyniki stosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 
Wvniki imienne: 
ZA (6) " 
Justyna Bestry, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, 
Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (4) 
Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzy wińska, Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak, Jolanta 
Rzeszotarska 

c) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych; 

Głos zabrał radny p. Franciszek Jagielski zwracając uwagę, iż w przedstawionym projekcie 
powyższej uchwały został uwzględniony zapis w § 1 pkt 4 lit. a i b a nie jest wprowadzona 
łit.C. W zeszłorocznej uchwale zapis ten jest widoczny - powiedział p. Jagielski. 

Skarbnik Miasta zabrał głos nadmieniając, że powyższy projekt uchwały ma charakter korekt 
redakcyjnych. W uchwale z 2011 roku pojawiły się błędy które należało sprostować. 
Wspomniany punkt c nadal obowiązuje niezmiennie. Błędne zapisy pojawiły się w punkcie a, 
w którym wcześniej zapis istniejący brzmiał powyżej jest to błędny zapis, ponieważ 
przedstawiamy przedział od 3,5 tony do 5,5 tony. Następnie przedstawiony przedział brzmi od 
5,5 tony do 9 ton. W punkcie b również jest również korekta brzmiał zapis powyżej 
a powinien istnieć zapis poniżej. W przedziale 3 litera C przedział od 9 ton poniżej 12 ton. 
Pojawią się w przyszłości pojazdy, które są przedstawione w obowiązującej uchwale. 
Przedstawił kolejne zmiany, które obowiązują w uchwale o podatkach i opłatach lokalnych 



Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, 
Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, 
Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzy wińska, Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak, Jolanta 
Rzeszotarska 

d) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem raku budżetowego 
2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem raku budżetowego 2020 
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;. 

Wyniki "losowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

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

e) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 
roku; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 
roku;. 

Wyniki głosowania 



ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI; 5 

Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, 
Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, 
Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzy wińska, Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak, Jolanta 
Rzeszo tarska 

f) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania 
publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w 
miejscowości Golub-Dobrzyń (ul .Lipnowska) w związku z planowaną budową ścieżki 
rowerowej -II etap wraz z łącznikiem w postaci chodnika; 

Glosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania 
publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w 
miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Lipnowska) w związku z planowaną budową ścieżki 
rowerowej -II etap wraz z łącznikiem w postaci chodnika;. 

Wyniki 'głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, 
Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, 
Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzy wińska, Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak, Jolanta 
Rzeszotarska 

g) w sprawie wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Golub-Dobrzyń. 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Golub-Dobrzyń.. 

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



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

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

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta odczytał interpelacje jakie zostały złożone do 
biura rady miasta Golubia-Dobrzynia 

13. Wolne wnioski. 

Radna p. Dominika Piotrowska ze swego miejsca skierowała podziękowania do mieszkańców 
miasta którzy brali udział w głosowaniu nad projektami budżetu obywatelskiego. Radna 
w swoim podziękowaniu zachęcała mieszkańców do składania pomysłów nad czwartą edycją 
budżetu obywatelskiego. 
Głos zabrał radny Franciszek Jagielski apelując do mieszkańców miasta, aby nie dokarmiali 
ptactwa, które zamieszkały w naszym mieście. Również Przewodniczący Rady Miasta 
przyłącza się do apelu p. Franciszka Jagielskiego. 
Głos zabrał Burmistrz Miasta przyłączając się do słów radnej p. Dominiki Piotrowskiej 
dziękując mieszkańcom miasta za udział w głosowaniu nad projektami budżetu 
obywatelskiego. Poprzez akt głosowania mamy wybór inwestycji, które są oczekiwane przez 
mieszkańców miasta. Burmistrz Miasta zwrócił się do mieszkańców z prośbą o zachowanie 
obowiązujących obostrzeń w okresie dla nas bardzo ważnym, a zarazem bardzo trudnym w 
okresie pandemii. 
Następnie swoje podziękowania złożył Radny Marek Stawski za możliwość uczestnictwa w 
XXXV Sesji Rady Miasta w trybie online. 

14. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXXV Sesję Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia 

Przygotował(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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