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Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni-Sesja 

Protokół nr XXXVII/2021 
XXXVII Sesja w dniu 26 stycznia 2021 
Obrady rozpoczęto 26 stycznia 2021 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 17: 41 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków. 

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 otworzył XXXVII Sesję Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia. 

2. Stwierdzenie ąuorum, 

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

3. Wybór Sekretarza obrad, 

Na funkcję Sekretarza obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Przewodniczący 
Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zgłosił swoją kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie swoją kandydaturę. Na funkcje Sekretarza obrad 
jednogłośnie został wybrany p. Łukasz Pietrzak 10 „za". 



4. Wnioski do porządku obrad. 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zgłosił wprowadzenie do 
porządku 11 g podjęcie uchwały: zmieniająca uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golub-
Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 

Głosowano w sprawie: 

Wnioski do porządku obrad, Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 
11 g Podjęcie uchwały: zmieniająca uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 
20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 

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

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

Radni Rady Miasta 10 „za" pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie w porządek w punkcie 
11 g powyższej uchwały. 

5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta, 

a) Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Gołubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 
2020 roku. 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 
grudnia2020roku, 

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

Wvniki imienne: 
ZA (10) 



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

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

Przewodniczący komisji złożyli sprawozdania z prac w okresie międzysesyjnym 
w następującej kolejności: Przewodnicząca komisji skarg wniosków i petycji p. Anna 
Paprocka, Przewodniczący komisji komunalnej p. Józef Pietrzak, Przewodniczący Rady 
Miasta p. Łukasz Pietrzak ze Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta. 

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

Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym, Zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska odczytała sprawozdanie 
z realizacji uchwał Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

8. Interpelacje i zapytania radnych, 

Radny p. Krzysztof Skrzyniecki: 

1. W pierwszej interpelacji radny poprosił w imieniu mieszkańcu o szczegółowe 
rozpisanie tabelki dotyczącej odpadów komunalnych, którą po udostępnieniu danych 
przez Urząd Miasta została zamieszczona przez radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego 
na portalu społecznościowym Facebook. Radny zapytał jeżeli ściągalność za odpady 
komunalne wynosi 92 %, to czy pozostałe 8% zaległości mieszkańcy pokryją 
w podwyżkach. 

2. W kolejnej interpelacji radny zapytał o ilość mieszkań komunalnych należących do 
zasobów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, oraz jaka jest zaległość z tytułu opłat 
czynszowych za mieszkania komunalne, jak również jaką kwotę Urząd Miasta 
odprowadza z tytułu odszkodowań do Spółdzielni Mieszkaniowej jak również do 
innych właścicieli lokali mieszkalnych. 

3. W następnej interpelacji radny p. Krzysztof Skrzyniecki zwrócił się z prośbą, aby został 
zgłoszony temat do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu naprawy powstałych ubytków 
na drodze przy ul. Lipnowskiej. 

Głos zabrał Przewodniczący Miasta p. Łukasz Pietrzak wyjaśniając, że mieszkańcy 
miasta pokrywają w stawce zaległości 8% z uwagi na fakt, iż usługa została wykonana 
i faktura została wystawiona. Innego rozwiązania w powyższej sprawie nie ma, 
a mieszkańcom miasta należy wytłumaczyć jaki jest sposób zapłaty za usługę i wywóz 
nieczystości. 



Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski powiedział, że 
realizowany jest odbiór odpadów komunalnych na podstawie ustawy. Jeżeli 
mieszkaniec miasta nie uiszcza opłat za odbiór odpadów komunalnych to i tak z jego 
posesji odpady muszą zostać odebrane na podstawie ustawy. Gmina Miasto ma 
obowiązek odbioru odpadów komunalnych ze swojego terenu. Tak mówi o tym prawo 
w naszym Państwie - powiedział Burmistrz Miasta. 

4. W kolejnej interpelacji radny p. Krzysztof Skrzyniecki poprosił o powrócenie do tematu 
zgłaszania potrzeb obywatelskich w aplikacji SZOP. Radny zapytał czy jest możliwość 
wstrzymania decyzji jaka została podjęta na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Stałych 
Rady Miasta w dniu 19 stycznia br„ o nie przedłużeniu aplikacji SZOP na 2021 rok. 
Radny zwrócił się z zapytaniem czy obowiązuje nadal zawarta licencja w systemie 
zgłaszania potrzeb obywatelskich. 

Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Miasta p. Przemysław Kuczkowski wyjaśniając, że 
licencja aplikacji SZOP obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku samoczynnie wygasła. 
Decyzja pozostanie w kwestii radnych do możliwości korzystania z programu. Pan 
Przemysław Kuczkowski wspomniał, iż program „Infostrady Pomorza i Kujaw" jest 
programem bezpłatnym. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Łukasz Bednarski: 

1. W pierwszej interpelacji radny w imieniu mieszkańców poprosił o podanie 
przyczyny podwyżki stawki za odbiór odpadów komunalnych. 

2. W kolejnej interpelacji radny zapytał dlaczego oświetlenie uliczne jest wyłączone 
przy nowo powstałym rondzie przy ul. Sokołowskiej. We wspomnianym miejscu 
doszło już do kilku kolizji drogowych - powiedział p. Łukasz Bednarski. 

Przewodnicząca komisji infrastruktury p. Justyna Bestrv: 

1. Radna w swojej interpelacji odniosła się do zamieszczonego na stronie internetowej 
„Moje Miasto Golub-Dobrzyń" podsumowania dotyczącego statystyk interpelacji 
składanych podczas sesji przez radnych rady miasta w obecnej kadencji. Radna 
wyjaśniła, że forma zapytań, interpelacji przez radną p. Justynę Bestry jest nie tylko 
składana podczas sesji rady miasta, ależ również podczas odbywających się 
posiedzeń poszczególnych komisji, w których radna jest członkiem jak również 
pełni funkcję Przewodniczącej komisji infrastruktury w obecnej kadencji doskonale 
radnej są znane na podstawie wiedzy, którą posiada. Kolejną formą zapytań jak 
również interpelacji radnej jest stały kontakt osobisty lub telefoniczny 
z Burmistrzem Miasta, oraz Kierownikami Urzędu Miasta. Radna p. Justyna Bestry 
zakomunikowała do autorki podsumowania, że składane interpelacje podczas sesji 
rady miasta nie są jedyną forma pracy radnych rady miasta. Jeżeli aktywność 
radnych będzie interpretowana na podstawie jednej zmiennej jest to 
niesprawiedliwe jak również miarodajne - powiedziała p. Justyna Bestry. 

Przewodniczący Radv Miasta p. Łukasz Pietrzak: 

1. Rady p. Łukasz Pietrzak odniósł się do rozmów telefonicznych z mieszkańcami miasta 
dotyczących powstałego długu za odbiór odpadów komunalnych, oraz rozmów 
dotyczących stawek za odbiór odpadów komunalnych. 



Pan Łukasz Pietrzak nadmienił, że dług jaki posiada Urząd Miasta na koniec listopada 2020 
roku wynosi około 250,000, 00 zł. Powstały dług jest wypadkową w kwestii mniejszych 
dochodów, które zostały otrzymane z niezamieszkałych posesji ( firm) i zmiany przepisów 
w trakcie zmiany umowy, jak również ściągalność 92 %, a na ostatnią wypadkową składa się 
stawka za odbiór odpadów komunalnych jak została uchwalona przez radnych rady miasta 
w kwocie 20 zł. Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak odczytał wyniki głosowania nad 
poszczególnymi stawkami w wysokości 22 zł, 21 zł, 20 zł, 18 zł. Przewodniczący Rady Miasta 
p. Łukasz Pietrzak oznajmił, że wzrost najniższego wynagrodzenia nie ma wpływu na 
podwyższenie stawek za odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta. 

Radny p. Marek Stawski: 

1. Radny w swojej interpelacji zapytał się jaka jest komunikacja pomiędzy Ewidencją 
Ludności, a Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Przez kogo i w jaki 
sposób weryfikowane są składane deklaracje przez mieszkańców miasta. 

Głos w tej sprawie zabrał p. Łukasz Pietrzak wyjaśniając, że nie ma obowiązku meldunkowego, 
obowiązek meldunkowy został zniesiony. Burmistrz Miasta odniesie się do powyższego 
tematu. 

2. W drugiej interpelacji radny p. Marek Stawski zapytał czy zostały zweryfikowane 
złożone deklaracje przez mieszkańców miasta, oraz czy w roku ubiegłym zostały 
przeprowadzone kontrole w jakiej liczbie dot. ilości osób zamieszkujących w danym 
lokalu na podstawie deklaracji 

Radny p. Franciszek Jagielski: 

1. Radny p. Franciszek Jagielski w swojej interpelacji odniósł się do dyskusji 
Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącej ustalenia stawki za odbiór odpadów 
komunalnych w kwocie 20 zł. Wspomniał, że ustalona w lutym 2020 roku., stawka 20 
zł decyzją radnych, iż po upływie minimum jednego kwartału po wyliczeniach 
bieżących kosztów i pokryciu tych kosztów, oraz jaka jest rezerwa i jaki jest deficyt 
przez Kierowników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta informacja miała 
zostać przekazana. W dniu 29 grudnia 2020 roku., radni rady miasta otrzymali pismo 
dotyczące deficytu w stawkach za odbiór odpadów komunalnych. Wcześniej powyższa 
kwestia nie została przedstawiona. Radny p. Franciszek Jagielski zwrócił się z prośbą, 
aby takie sprawy zostały na bieżąco monitorowane, aby nie doprowadzić do zadłużenia 
który w chwili obecnej stanowi problem dla Urzędu Miasta. 

2. W kolejnej interpelacji radny zapytał kiedy zostanie odrestaurowany budynek „Domku 
Pod Cieniami". Pan Franciszek Jagielski zauważył, że Domek Pod Cieniami został 
wykorzystany jako magazyn dla pracowników Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki 
Komunalnej. Zdaniem Pana Jagielskiego jest to degradacja obiektu i dalsze 
utrzymywanie budynku w dotychczasowym stanie może spowodować pogorszenie 
dotychczasowego stanu, a koszty remontu na pewno wzrosną. 

Radna p. Justyna Bestiy odniosła się do wypowiedzi radnego p. Franciszka Jagielskiego 
odnośnie stawki za odbiór odpadów komunalnych. Nawiązała, iż w ubiegłym roku na 
posiedzeniu komisji były ustalenia, że po upływie 6 miesięcy, a nie kwartalnym zostanie 
sprawdzona stawka za odbiór odpadów komunalnych czy spełnią swoją normę. Stawka 20 zł 
weszła w życie w miesiącu kwietniu, po upływie 6 miesięcy czyli w miesiącu październik -



listopad powinny zostać dostarczone wyliczenia. Informacje dot. deficytu zostały dostarczone 
miesiąc później, ale to nie zmienia faktu, że po pewnym okresie czasu stawka miała zostać 
zweryfikowana - powiedziała p. Justyna Bestry. 

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak odpowiadając, że 
w momencie kiedy stawka 22 zł była skalkulowana to każda inna stawka poniżej mogła rodzić 
deficyt. Według wyliczeń dług przy stawce 23 zł nie spowoduje, że do końca roku dług zostanie 
zniwelowany. Opierając się na wszelkich wyliczeniach dług jaki posiadamy na odpadach 
komunalnych przy stawce 23 zł zostanie zniwelowany do końca trwania umowy z firmą 
wywożącą nieczystości z terenu miasta. Należy również pamiętać, że posiadamy dyscyplinę 
finansową i budżet musi zostać zamknięty w przeciągu jednego roku. Pan Łukasz Pietrzak 
przypomniał radnym o niezapłaconych fakturach w 2015 roku za wywóz nieczystości. 
Nadmienił, iż spłacenie całości zadłużenia w ciągu jednego roku i podniesienie stawki do 24,50 
zł, po czym zmienione zostaną stawki, a stawka zostanie wyregulowana w ciągu kolejnego 
roku. 

Głos zabrała radna p. Hanna Grzywińska zasugerowała, że radni za rok 2020 nie otrzymali do 
dnia dzisiejszego rozliczenia za odpady komunalne. Jeżeli radni otrzymaliby rozliczenie za 
2020 rok i zostało przeanalizowane, w którym miejscu jest popełniony błąd, i przez kogo. 
Wspomniała w swojej wypowiedzi, że radny p. Krzysztof Skrzyniecki otrzymał rozliczenie 
deficytu 250 000, 00 zł. Radna zwróciła się z zapytaniem jak mieszkańcy mają pokryć 
powstały deficyt. Zauważyła, że w podwyżce nie znajdują się działalności gospodarcze. Czy 
za wywóz nieczystości z działalności gospodarczych które nie płacą maja pokryć mieszkańcy. 
- zapytała p. Grzywińska. Pani Grzywińska oznajmiła, że w miesiącu lipcu u Kierownika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawida Jareckiego odbyła rozmowę na temat sklepików 
i działalności gospodarczych na tzw. Osiedlu Sahara. Zdaniem p. Hanny Grzywińskiej 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej nie był w stanie udzielić odpowiedzi na zadane 
pytanie, i do dnia dzisiejszego odpowiedź nie została dostarczona p. Grzywińskiej. 

Głos w tej sprawie zabrał Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki 
potwierdził, że na spotkaniu z radną p. Grzywińską nie potrafił udzielić odpowiedzi. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli zostały złożone deklaracje i postawione pojemniki na odpady 
komunalne. Pan Dawid Jarecki poinformował, że stawka określona dla Przedsiębiorców 
została określona w ustawie i nie można jej zmienić. Osoby, które nie płacą za wywóz 
nieczystości pozostali mieszkańcy pokrywają koszty utrzymania systemu. Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej przedstawił na slajdzie dane statystyczne, oraz przedstawił kwoty 
opłat za faktury za odbiór nieczystości. 

9. Przerwa w obradach 20 minut. 

Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak ogłosił 20 minutowa przerwę w celu przygotowania 
odpowiedzi na interpelacje. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

1. Na drugą interpelacje p. Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczącą mieszkań komunalnych 
należących do zasobów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń odpowiedzi Burmistrz Miasta oznajmił, 
że odpowiedź zostanie przygotowana i dostarczona p. Skrzynieckiemu. 



3. Na kolejną interpelację radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczącą usunięcia 
ubytków na drodze ul. Lipnowskiej Burmistrz Miasta oznajmił, że zostanie 
wystosowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

4. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski udzielił odpowiedzi na interpelacje radnego 
p. Krzysztofa Skrzynieckiego informując, że pomimo braku opłat za odpady komunalne 
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia musi zorganizować wywóz odpadów komunalnych 
z danej posesji, z której nie wpływają opłaty. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski 
zapewnia, że wyegzekwuje zaległości, aby być uczciwym w stosunku do pozostałych 
mieszkańców miasta. 

5. Na interpelację radnego p. Łukasza Bednarskiego o udzielenie odpowiedzi została 
poproszona p. Justyna Stokowska Kierownik Wydziału Infrastruktury oznajmiła, iż 
oczekuje na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie podjęcia decyzji 
o włączeniu całej instalacji świetlnej przy ul. Sokołowskiej. Oznajmiła, że w dniu 
jutrzejszym odbędzie się spotkaniu z Kierownikiem Robót Elektrycznych i Inspektorem 
Nadzoru Elektrycznego. 

6. Pan Łukasz Bednarski zabrał głos informując o usytuowanie tablic odblaskowych 
przy ul. Sokołowskiej. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak pytając, czy Urząd Miasta kieruje kwestię 
odszkodowawczą do sprawców spowodowanej kolizji. Na jakim etapie jest postępowanie 
i gdzie. Poprosił, aby Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Justyna Stokowska przygotowała 
odpowiedź na piśmie. 

5. Na kolejną interpelacje radnego p. Łukasza Bednarskiego odpowiedzi udzielił 
Burmistrz Miasta wyjaśniając, że jako wieloletni doświadczeniem samorządowcy są 
świadomi tego, że podwyżki za wywóz odpadów komunalnych oblegają wszystkie 
gminy, miasta na terenie całego kraju. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski bardzo 
szczegółowo omówił przyczynę podwyżek za wywóz odpadów komunalnych. 

6. Na interpelację p. Franciszka Jagielskiego o udzielenie odpowiedzi została poproszona 
Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Justyna Stokowska wyjaśniając, że Urząd Miasta 
w miesiącu grudniu zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem 
o dofinansowanie na wykonie remontu Domku Pod Cieniami. 

5. Co do interpelacji radnej p. Hanny Grzywińskiej Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski odpowiadając, iż w formie przetargu na odbiór odpadów komunalnych 
z terenu miasta wpłynęła jedna oferta która musiała zostać przyjęta. Zaproponowana 
stawka 24,50 zł i 23 zł to nadal to nie jest wysoka stawka - powiedział p. Piątkowski. 

6. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki udzielił odpowiedzi na 
interpelacje radnego p. Marka Stawskiego dotyczącą komunikacji pomiędzy 
Wydziałem Ewidencji Ludności a Wydziałem Gospodarki Komunalnej przedstawiając 
slajd działań kontrolnych i bezpieczeństwa Miasta i pozyskiwania środków. 
Poinformował o ilości przeprowadzonych kontroli w formie zmiany deklaracji, 
niezłożenia deklaracji, wezwań, kontroli wspólnot mieszkaniowych i gospodarstw 
domowych, a także wydanych decyzji nakładających obowiązek zapłaty po nowych 
stawkach, a także wszczętych postępowań. Mieszkańcy w dalszym ciągu tego 
obowiązku nie wykonują. - powiedział p. Dawid Jarecki. Wspomniał, że wszystkie 



prace i naliczenia odbywają się na złożonych deklaracjach właściciela, zarządcy oraz 
administratora budynku, który swoim własnoręcznym podpisem zapewnia o ilości osób 
zamieszkaj ących w budynku. Urząd Miasta nie posiada uprawnień do sprawdzenia 
w budynku ilości zamieszkujących lokatorów. Urząd Miasta może bazować na 
złożonych deklaracjach przez mieszkańców miasta. Co do wyliczenia stawek p. Dawid 
Jarecki przedstawił na slajdzie koszty odbioru odpadów komunalnych. 

Glos zabrała p. Hanna Grzywińska oznajmiła, że w przedstawionych tabelkach nie zostały 
wykazane opłaty za wywóz nieczystości z działalności gospodarczych. Zwróciła się z zapytanie 
jakie zostały przeprowadzone kontrole, na podstawie jakiej kontroli wiadomo, że działalność 
gospodarcza ma podpisaną umowę na ilość kontenerów na nieczystości, oraz czy ta ilość 
odpowiada potrzebom danej działalności. Zauważyła, że pod „Arkadami" działalności 
gospodarcze nie posiadają pojemników na odpady komunalne jak również przy Gastronomiach 
usytuowanych na terenie Osiedla Mieszkaniowego. Zapytała czy jest to uwzględnione i czy 
Wydziała Gospodarki Komunalnej skontrolował płatności i odpowiedni pojemnik na odpady 
dla mieszkańców. 

Głos zabrał Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki odpowiadając, że 
wszystkie działalności gospodarcze nie zostały skontrolowane, ponieważ nie jest odpowiedni 
Wydział tego sprawdzić w krótkim czasie i nie jest prawdą, że „ Pod Arkadami " nie są 
usytuowane pojemniki na odpady komunalne. Co do wielkości pojemników p. Dawid Jarecki 
odpowiedział, że na podstawie deklaracji złożonej przez przedsiębiorców kosze na odpady 
zostają dostarczane 1201, oraz 2401. Inaczej wygląda sytuacja przy posesjach jednorodzinnych 
odpady komunalne są odbierane usytuowane poza pojemnikiem na odpady komunalne. 

Głos w tej sprawie zabrał radny p. Krzysztof Skrzyniecki odpowiedział, że należałoby 
zastanowić, aby Urząd Miasta zajął się odbiorem odpadów. 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak ponownie wywołał 
ąuorum ze względu na przybycie na Sesję Rady Miasta radnej p. Jolanty Rzeszotarskiej. 

11. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie uznania petycji z dnia 11 grudnia 2020r. za niezasługującą na uwzględnienie: 

Głosowano w sprawie; 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, 
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, 
Aleksander Wichrowski 

NIEOBECNI (4) 
Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 



b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej;. 

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

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

c) w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 
XXVIII/403/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020r; 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

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

d) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024"; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024";. 



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

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

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty; 

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

Wvniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
ZA (10) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, 
Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander 
Wichrowski 
PRZECIW (1) 
Hanna Grzywińska 
NIEOBECNI (4) 
Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 

I) w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025" 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025". 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 



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

g) zmieniająca uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń; 

Głosowano w sprawie; 
zmieniająca uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasto Golub-Dobrzyń;. 

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

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

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie 
między sesyjnym. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał wnioski jakie wpłynęły do biura 
rady Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym. 

13. Wolne wnioski. 

W tym punkcie głos zabrał radny p. Krzysztof Skrzyniecki zwracając się z apelem aby 
wszystkie informacje jakie w dniu dzisiejszym przedstawione na slajdzie zostały umieszczone 
w gazetce „Ziemia Golubsko-Dobrzyńska". 

Następnie radny p. Łukasz Bednarki zwrócił się z apelem, aby fundusze uzyskane ze sprzedaży 
nakrętek zostały przekazane dla Zuzanny Piotrowskiej. 

Następnie radny p. Marek Stawki zwrócił się z zapytaniem na jakich zasadach odbierane są 
nakrętki plastikowe znajdujące się w serduszku usytuowanym w Parku Miejskim. 



Pan Dawid Jarecki poinformował, że nakrętki zbierane są na szczytny cel. Jeżeli nikt 
z zainteresowanych osób nie zgłosi się po odbiór nakrętki zostaną sprzedane. Z uzyskanych 
informacji cena za sprzedaż nakrętek w zależności od sezonu wynosi od 200 zł do 800 zł za 
tonę - powiedział p. Dawid Jarecki. 

Burmistrz Miasta p. Mariusz Piotrowski podziękował radnym rady miasta za podjęcie uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadam 
komunalnymi oraz stawki opłaty;. 

Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski poinformował, iż tegoroczny sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy działa przy Golubsko Dobrzyńskim Domu Kultury. 
Poinformował również, iż na stronach Facebook, Golubsko-Dobrzyńskiego Domu Kultury, 
Urzędu Miasta umieszczone są informacje w jaki sposób pomoc może zostać udzielona 
pomimo ograniczenia imprez. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski zachęcił 
mieszkańców o wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

14. Zamknięcie Sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz 
Pietrzak zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przewodniczący 
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 

Przy goto wał(a): Biuro Rady 

urno. 
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