
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni-Sesja 

Protokół nr XXIX/2020 
XXIX Sesja w dniu 7 lipca 2020 
Obrady rozpoczęto 7 lipca 2020 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 18:04 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski, zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska, skarbnik miasta p. Jacek 
Dowgiałło, Radca, Prawna Prawny Urzędu Miasta p. Natalia Wrzesińska, Adwokat p. Piotr 
Pawłowski, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, Kierownik 
Wydziału Infrastruktury p. Anna „Czarnecka, Kierownik Wydziału Organizacyjnego p. 
Przemysław Kuczkowski. 

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 XXIX Sesję 
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 XXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Przewodniczący 
Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta p. Konrada Zaporowicza. Pan Konrad Zaoporowicz wyraził zgodę na funkcję 
Sekretarza obrad. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. Konrada 
Zaporowicza nad wyborem Sekretarza obrad. 12 radnych obecnych na sali byli „ za " 



wyborem na Sekretarza obrad p. Zaporowicza 

4. Wnioski do porządku obrad. 

Wolnych wniosków nie stwierdzono. 

5. Przyjęcie protokołu z: 

a) XXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

Głosowano w sprawie: 
XXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

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

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

b) XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

Głosowano w sprawie: 

XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Wyniki głosowania 

ZA : 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzy wińska, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, 
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Marek Stawski, Konrad Zaporowicz 
WSTRZYMUJE SIĘ (2) 
Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (3) 
Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Jolanta Rzeszotarska 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący komisji złożyli sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym 
w następującej kolejności: z posiedzenia komisji rewizyjnej p. Łukasz Bednarski, z 
posiedzenie komisji infrastruktury p. Justyna Bestry, z posiedzenia komisji skarg 
wniosków i petycji p. Anna Paprocka, 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. 
W ramach swojego sprawozdania Burmistrz Miasta oddawał głos następującym 
osobom: 

W dyskusji wzicli udział: 
- Przemysław Kuczkowski 
- Róża Kopaczewska 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska odczytała sprawozdanie z realizacji 
uchwał Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Dominika Piotrowska: 

1. W pierwszej interpelacji radna Dominika Piotrowska zapytała kiedy będzie dostępny 
skatepark na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. 

2. W drugiej interpelacji radna zapytała kiedy powstaną bloki przy ul. Lipnowskiej . 
3. W kolejnej interpelacjo radna zaapelowała o przygotowanie atrakcji turystycznych na 

golubskiej starówce. 
4. Czy jest możliwość stworzenia na stronie facebooka urzędu miasta zakładki dotyczącej 

informacji i zdjęć psów przeznaczonych do adopcji. 
5. Na jakim etapie jest rozwój monitoringu na terenie naszego miasta. 

6. Na jakim etapie jest budowa budynku socjalnego przy ul. Stary Rynek w Golubiu-Dobrzyniu. 

Przewodniczący rady Łukasz Pietrzak : 
1. Na jakim etapie jest budowa skateparku na terenie naszego miasta . 
2. Na jakim etapie jest budowa pumptracku na terenie miasta . 
3. Na jaki m etapie jest budowa mieszkań przy ul. Lipnowskiej w Golubiu -Dobrzyniu . 

Radny Konrad Zaporowicz: 

1. Czy jest możliwość przebudowy budynku na lokalach socjalnych przy ul. Ks. 
Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu polegające na dodaniu nowej kondygnacji do tego 
obiektu . 

Radny Józef Pietrzak: 

1. Kiedy nastąpi budowa chodnika przy ul. Charszewskiego w Golubiu-Dobrzyniu. 
2. W drugiej interpelacji radny zapytał cos się stało z rozbudowa placu zabaw przy ul. 

Katarzyńskiej w Golubiu Dobrzyniu. 
3. W ostatniej interpelacji radny poprosił o napraw wystających elementów infrastruktury przy 

studzience telekomunikacyjnej przy ul. Działyńskich w Golubiu-Dobrzyniu. 

9. Przerwa w obradach. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

1 W odpowiedzi na pierwsza interpelację radnej Dominiki Piotrowskiej głos zabrał Burmistrz 
Miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski informując, iż w ramach dofinansowania 



Lokalnej Grupa Działania „ Doliny Drwęcy" zostaną zakupione urządzenia i nowe elementy 
potrzebne do realizacji tego zadania. Burmistrz Miasta dodał, że ze względu na COVID- 19 
zostały opóźnione terminy składania wniosków o dofinansowanie . 

2. Odpowiadając na kolejna interpelacje Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski podkreślił, iż 
Miasto Golub-Dobrzyn nie posiada własnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. W 
dalszej wypowiedzi Burmistrz przypomniał, że w temacie budowy budynku RTBS przy ul. 
Twardowskiego ze względu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pojawiła się 
nowa możliwość obniżenia ceny za metr kwadratowy mieszkań poprzez dodanie jednej 
kondygnacji do tego obiektu. Jeśli pojawi się nowa dokumentacja , zostanie ogłoszony przez 
RTBS przetarg na realizacje tego zadania. 

3. Następnie w temacie budowy budynku socjalnego na terenie Golubia-Dobrzynia wypowiedział 
się prawnik Urzędu Miasta p. Piotr Pawłowski wyjaśniając, iż toczy się postępowanie przed 
Starosta Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w którym trzeba ustalić strony postępowania 
ponieważ jedyne dane jakimi dysponuje Starosta tyczy się pokolenia które urodziła się na 
przełomie XIX IXX wieku i to pokolenie już nie żyje. Na chwile obecna żyją jeszcze wnukowie 
tych osób i trzeba ustalić nabycie spadku i przeprowadzić postępowanie spadkowe. 

4. Na interpelacje p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącej atrakcji dla turystów na Golubskim rynku 
Burmistrz nadmienił, iż uruchomiony jest punkt informacji turystycznej w którym będą 
udzielane informacje o mieście. Jeśli chodzi o atrakcje turystyczne w tym roku ze względu na 
epidemie wirusa COVID-19 i nadal duże zagrożenie zakażenia się wirusem wszelkie imprezy 
ograniczone są do minimum . 

5. W odpowiedzi na kolejna interpelacje dotycząca adopcji psów odpowiedzi udzielił kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki informując , że po uzyskaniu zdjęć psów 
ze schroniska takie informacje zostaną zamieszczone na stronie urzędu miasta a także na 
stronie facebuka urzędu miasta. 

6. Odpowiadając na interpelacje p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącej monitoringu w mieście 
Burmistrz Miasta poinformował, że czeka na oferty od firm zewnętrznych w ramach 
utworzenia monitoringu miejskiego. Następnie w tym temacie wypowiedział się Kierownik 
wydziału Organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski przypominając, iż został już zakupiony 
nowoczesny serwer do którego jest możliwość podłączenie kolejnych kamer. Na chwilę obecna 
są zakupione 3 kamery i wystąpiliśmy do Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu w celu 
wskazania najbardziej niebezpieczne miejsc w naszym mieście. Kierownik zapewnił, że 
sukcesywnie będą zakupione kolejne kameiy i w bieżącym roku kamery będą instalowane. 

7. Odpowiadając na interpelacje p. Łukasza Pietrzaka dotycząca budowy pumptracku odpowiedzi 
udzieliła kierownik infrastruktury p. Anna Czarnecka informując, iż wykonanie takiego obiektu 
wymaga dokumentacji technicznej z atestem, stosowne dokumenty są złożone w Starostwie 
Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu i czekają na zgłoszenie a następnie będzie możliwa 
realizacja tego zadania. 

8. W odpowiedzi na interpelacje p. Konrada Zaporowicza Burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia p. 
Mariusz Piątkowski poinformował, iż propozycja modernizacji czy przebudowy budynku która 
przedstawił radny jest warta przemyślenie lecz trzeba to sprawdzić pod względem możliwości 
technicznych rozbudowy wspomnianego budynku przy ul. Ks. Twardowskiego. 

9. Odpowiadając na interpelacje p. Józefa Pietrzaka kierownik infrastruktury p. Anna Czarnecka 
przypomniała, iż w poprzedniej kadencji radnych, ten wniosek został pozytywnie 
przegłosowany ale nie realizacje tego zadanie nie znalazły się środki finansowe. 

10. Udzielając odpowiedzi na druga interpelacje radnego Józefa Pietrzaka p. Anna Czarnecka 
nadmieniła , że jest jeden element z demontażu placu zabaw przy ul. Browarowej w Golubiu-
Dobrzyniu, któiy będzie zamontowany na placu zabaw przy ul . Katarzyńskiej. 

11. Odpowiadając na ostatnio interpelacja kierownik wydziału infrastruktury p. Anna Czarnecka 
poinformowała ,iż zgłoszenie zostało przyjęte i zostaną poinformowane odpowiednie służby 
zajmujące się naprawa uszkodzonych elementów infrastruktury. 



11. Absolutorium: 

a) rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok; 

W tym punkcie Przewodniczący Rady miasta p. Łukasz Pietrzak nadmienił, iż 
omawiany raport o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń radni dostali droga elektroniczną 
do zapoznania w ustawowym terminie i przypomniał iż terminy zostały również wydłużone 
przez COVID-19. Następnie skarbnik miasta p. Jacek Dowgiałło przedstawił podstawowe 
informacje na temat budżetu miasta za 2019 r. W dalszej dyskusji głos zabrał Burmistrz 
Miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski mówiąc, ze 2019 rok było dobrym 
rokiem dla Miasta Golubia-Dobrzynia i wspomniał, iż było to pierwszy pełny rok pracy 
radnych kadencji 2018-2023 w Samorządzie Miasta. Burmistrz wspomniał również ,iż w 
ubiegłym raku na stanowisku Wiceburmistrz Miasta swoja pracę rozpoczęła p. Róża 
Kopaczewska a także kierownik wydziału organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski. 
Następnie Burmistrz nadmienił, iż pod koniec roku 2019 była zrealizowana bardzo ważna 
inwestycja przebudowy golubskiego skrzyżowanie. Dzięki współpracy Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego i Gminy Miasto Golub-Dobrzyń ta inwestycja drogowa mogła być 
realizowana. Wspomniano również o realizacji inwestycji polegającej na budowie Parku 
Przemysłowo-Technologicznego a także Burmistrz podkreślił, iż zmalało zadłużenie miasta 
o 2 mil. złotych i warto o tym pamiętać. Burmistrz zaakcentował, że płynna sytuacja 
finansowa miasta pozwoliła nam na zaopatrzenie i zabezpieczenie miasta i mieszkańców 
przed pandemią COVID-19. W raporcie o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 
rok Włodarz miasta wspomniał również, że w mienionym roku 2019 miasto organizowało 
szereg imprez kulturalnych i sportowych takich jak,, Pożegnanie lata" czy „ Dzień 
dziecka" W podsumowaniu Burmistrz miasta podkreślił, iż ze względu na brak terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe spada liczba mieszkańców w naszym mieście. Następnie 
w temacie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyn głos zabrał kierownik wydziału 
organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski nadmieniając, iż w tym roku z polecenia 
Burmistrza koordynuje prace nad raportem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Pan 
Kuczkowski nadmienił i poraź drugi w terminie ustawowym czyli do końca maja raport 
został przedstawiony radnym. Raport jest podsumowaniem pracy organu wykonawczego 
za rok ubiegły i kilkanaście dziedzin z funkcjonowanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 
zostało w nim ujęte. 

Następnie z wagi na fakt, iż na sale przybyła radna Jolanta Rzeszotarska. 
Przewodniczący rady Miasta Golubia-Dobrzynia p. Łukasz Pietrzak wywołał ponownie 
ąuorum. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Jacek Dowgiałło 
- Mariusz Piątkowski 
- Przemysław Kuczkowski 

b) debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń; 



W debacie nad raportem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń głos zabrał radny Krzysztof 
Skrzyniecki komentując, iż nieprawda jest, że zawody „ Strong Menów " tak jak napisano 
w raporcie odbyły się w mieście Golub-Dobrzyń po raz pierwszy i dodał, iż te zawody 
odbywały się już na zamku golubskim i transmitowane były za pośrednictwem telewizji 
TVN. Następnie radny wskazał ,iż w omawianym raporcie w punkcie dotyczącym 
projektu „ planowanie z mieszkańcami "powinno być bardziej sprecyzowane informacje 
czego dotyczyły odbyte spotkanie. Następnie radny Skrzyniecki wskazał, że punkt 
dotyczący demografii w mieście jest zbyt mało rozwinięty. 
Radny zasugerował również ,iż w raporcie (z działu infrastruktury) znajduję się za dużo 
zdjęć a za mało opisów poszczególnych inwestycji. W dziale dotyczący polityki społecznej 
radny zasugerował , że powinno być wyszczególnione ile jest dzieci w poszczególnych 
szkołach i ile etatów obejmują poszczególne jednostki. Radny Skrzyniecki nadmienił 
również , że w raporcie zabrakło mu informacji dotyczących liczby zatrudnionych osób w 
spółkach komunalnych w tym ile na stanowiskach kierowniczych , jaka jest długość sieci 
gazowych i ile gospodarstw domowych z niej korzysta a także jaka jest długość sieci 
wodociągowych. Radny dodał, iż brakuje również informacji jaka jest liczba mieszkali 
komunalnych należących do zasobów Gminy Miast Golub-Dobrzyń i jaka liczba 
mieszkańców naszego miasta zamieszkuje te mieszkania 
Pan Krzysztof Skrzyniecki zaproponował równie aby w kolejnym raporcie zamieścić 
rejestr umów publicznych. 

W tym punkcie odpowiadając na zarzuty radnego Krzysztofa Skrzynieckiego głos zabrał 
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak nadmieniając, iż rozumie, że niektóre 
paragrafy można rozbijać na czynniki pierwsze tylko nie wiadomo czemu by to miało 
służyć. Przewodniczący nadmienił, że nie rozumie zarzutów dotyczących Strongmenów 
podkreślając, iż to była imprez organizowana na zamku ale nie przez miasto tylko przez 
TVN a jako gospodarze tej imprezy miasto występowały poraź pierwszy w tej roli. 
Przewodniczący w dalszej dyskusji wspomniał, że bardzo się cieszy z faktu, iż wspólne 
gospodarowanie całej Rady Miasta, podejmowanie mądrych decyzji doprowadziło do 
spadku zadłużenie z 65% na 33% co pozwala na realizacje potrzebnych inwestycji. 

W dalszej części debaty głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Konrad 
Zaprowicz , który podziękował za dobra współpracę ze wszystkimi radnymi Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia w 2019 roku i podkreślił, iż dzięki dobrej pracy rady i współpracy 
kilku samorządów jest możliwa realizacja dużych przedsięwzięć takich jak np. przebudowa 
golubskiego skrzyżowania. 
Następnie kierownik wydziału organizacyjnego p. Przemysła Kuczkowski poinformował, 

że omawiany raport o Gminie miasto Golub-Dobrzyń ma na celu wskazanie pewnych 
tendencji np. dotyczących demografii w mieście i nadmienił, że nie przypomina sobie aby 
podczas ubiegłorocznej debaty ktokolwiek zgłosi zastrzeżenie co do uzupełniania raportu 
w konkretnej kwestii. Pan Kierownik wskazał, że art. 28 a.a ust. 3 wskazuje , że Rada 
Miasta może podjąć uchwałę, która będzie doprecyzowała co w tym raporcie ma się 
znaleść. Odnosząc się do imprezy,, Strongmen" w tej kwestii kierownik nadmienił, że w 
tym temacie niema przekłamania, ponieważ o puchar Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Burmistrzem Miasta pierwszy raz 
organizowali taką imprezę. 
Podsumowując debatę o nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń głos zabrał 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski dziękując za pracę 
Przewodniczącemu i wszystkim radnym Rady Miasta Golubia Dobrzynia a także 
wszystkim jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta podkreślając, iż jest to raport o 



stanie pracy całego naszego samorządu i wspólne dobre relacje i podejmowanie mądrych 
decyzji przekładają się na realizacje ważnych inwestycji i zadań w naszym mieście. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Łukasz Pietrzak 
- Konrad Zaporowicz 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Przemysław Kuczkowski 
- Mariusz Piątkowski 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta wotum zaufania wymaga bezwzględnej większości głosów na 15 radnych w 
składzie Rady Miasta 8 musi zagłosować za udzieleniem watum zaufania, aby uchwała 
została podjęta 
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeczytał projekt uchwały. 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia 
wotum zaufania; 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia wotum 
zaufania;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestiy, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (2) 
Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska 

d) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 
2019 rok i sprawozdania finansowego;. 

e) zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 8/S/2020 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienie Gminy; 

f) dyskusja; 



W tym punkcie nie zabrano głosu. 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok; 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych, iż do przyjęcia ww. uchwały 
wystarczy zwykła większość głosów zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeczytał projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
W tym miejscu Przewodniczący rady Miasta wraz z Burmistrzem Miasta p. Mariuszem 
Piątkowskim , Wiceburmistrz Miasta p. Różą Kopaczewską i kierownikiem wydziału 
Organizacyjnego p. Przemysławem Kuczkowskim złożyli gratulacje Skarbnikowi Miasta 
p. Jackowi Dowgiałło. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzy wińska, Franciszek Jagielski, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
BRAK GŁOSU (1) 
Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (2) 
Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska 

h) przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 17 czerwca 2020 r. na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-
Dobrzyn za 2019 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia; 

W tym miejscu Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Łukasz Bednarski odczytał ww. 
opinię komisji rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 
rok, oraz wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

i) zapoznanie się z treścią uchwały 9/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Golubia-Dobrzynia za 2019 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał uchwałę nr 9/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 5 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie 
opinii o wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Golubia-
Dobrzynia za 2019 rok; Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała 



wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

j) dyskusja; 

W dyskusji wziełi udział: 

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wymaga 
bezwzględnej większości głosów na 15 radnych w składzie Rady Miasta 8 musi 
zagłosować za udzieleniem absolutorium, aby uchwała została podjęta. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.. 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, 
Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Dominika Piotrowska; Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (2) 
Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi złożyli na ręce Burmistrza 
Miasta Pana Mariusza Piątkowskiego kwiaty oraz gratulacje. 

12. Przerwa w obradach. 

13. Podjęcie uchwał 

W dyskusji wzięli udział: 
- Łukasz Pietrzak 
- Konrad Zaporowicz 
- Konrad Zaporowicz 



- Konrad Zaporowicz 
- Aleksander Wichrowski 

a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wvniki imienne: 
ZA (11) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, 
Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, 
Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (4) 
Hanna Grzy wińska, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak 

b) w sprawie nieuwzględnienia petycji: 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie nieuwzględnienia petycji:. 

Wyniki głosowania 

ZA 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wvniki imienne: 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, 
Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (3) 
Franciszek Jagielski, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki 
NIEOBECNI (4) 
Hanna Grzy wińska, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak 

c) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń; 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 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, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, 
Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, 



Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (4) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak 

d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;. 

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

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

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

W dyskusji wzięli udział: 

- Łukasz Pietrzak 

15. Informacje i wolne wnioski. 

W dyskusji wzicli udział: 
- Mariusz Piątkowski 
- Łukasz Pietrzak 
- Mariusz Piątkowski 
- Przemysław Kuczkowski 

16. Zamknięcie sesji. 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta zamknął 
XXIX Sesję rady Miasta Golubia-Dobrzynia . 



Przi.< odniczący—N 

Rada ^ ^ t n M m ^ & ^ n i a 

Przygotował(a): Biuro Rady Katarzyna Godlewska 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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