
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni-Sesja 

Protokół nr XXVII/2020 
XXVII Sesja w dniu 26 maja 2020 
Obrady rozpoczęto 26 maja 2020 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 18:37 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków. 

Obecni: 

1. Łukasz Bednarski 
2. Justyna Bestry 
3. Hanna Grzy wińska 
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 XXVII Sesją 
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 XXVII Sesji Rady Miasta Przewodniczący Rady p. Łukasz 
Pietrzak zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Konrada 
Zaporowicza. Pan Konrad Zaporowicz wyraził zgodę na funkcję Sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie kandydaturę p. Konrada Zaporoweicza 
na funkcję Sekretarza obrad. Wszyscy obecni na Sali czyli 12 „za" radnych jednogłośnie 
wybrali na funkcję obrad p. Konrada Zaporowi cza. 

Głosowano w sprawie: 
Wybór Sekretarza obrad. Kandydatura Konrad Zaporowicz. 



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

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

Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Marek Stawski 

4. Wnioski do porządku obrad. 

Pani Hanna Grzywińska zgłosiła w punkcie 4 wnioski do porządku obrad. Pani Hanna 
Grzywińska wnioskuje o sporządzenie zmian w zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok. Pani 
Hanna Grzywińska zaproponowała, aby każde podejmowane zadanie zostało sporządzone 
odrębnie w uchwale oraz odrębnie poddane pod głosowanie. Jest to propozycja kilku radnych, 
którzy nie zgadzają się nad realizacją przesunięć, które znajduje się w powyższej uchwale. 
Zadanie zdjęte z uchwały dotyczy dofinansowania na dodatkowe roboty na terenie Parku 
Przemysłowo-Technologicznego Przewodniczący Rady zaproponował, aby złożyć wniosek 
jakie zadanie ma zostać zdjęte z uchwały i poddać pod głosowanie zmianę, które ma zostać z 
uchwały zdjęta i znajdzie poparcie przez radnych rady miasta. 
Pani Jolanta Rzeszotarska wnioskuje o głosowanie odrębne nad każdą uchwałą. 

Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że nad każdą zmianę trzeba sporządzić odrębną 
uchwałę, która zostanie poddana pod głosowanie. Problem jest w tym jeżeli dana uchwała nie 
zostanie podjęta automatycznie kolejna uchwała, jaka zostanie przygotowana przez Skarbnika 
Miasta nie będzie miała aktualnych danych finansowych. 

Pani Jolanta Rzeszotarska wnioskuje o przesunięcie obrad i sporządzenie odrębnych uchwał. 

Głos w tej sprawie zabrał Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło mówiąc, że uchwała 
budżetowa ma charakter narastający i nie można przygotować kolejnych uchwał na każdą ze 
zmian. Negatywna decyzja dla jednej z nich de-fakto unieważnia pozostałe. 

W powyższym temacie swoja opinię wyrazili: Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, 
Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Adwokat p. Piotr Pawłowski, radny p. Franciszek 
Jagielski, radny p. Krzysztof Skrzyniecki, radna p. Hanna Grzywińska. Przewodniczący 
Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia z 
porządku obrad dzisiejszej sesji rady miasta zmieniającą uchwałę rady miasta Golubia-
Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok. 
0 „za" 13 radnych „ przeciw". Przewodniczący Rady oznajmił, że uchwała pozostaje 
w porządku obrad dzisiejszej sesji rady miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak poddał pod głosowanie zdjęcie ze 
zmieniającej uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 



2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok paragrafu na realizację zadania pt.„ Kompleksowe 
przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego ( na realizację robót dodatkowych). 6 radnych „za", 4 radnych „przeciw", 
3 radnych „wstrzymało się". Przewodniczący Rady oświadczył, że powyższy wydatek 
zostanie zdjęty z uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Miasta skierował pytanie do Skarbnika Miasta czy jest możliwość 
przygotowania powyższej uchwały bez inwestycji pt.„ Kompleksowe przygotowanie i 
uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego ( na 
realizację robót dodatkowych) na dzisiejszej sesji rady miasta. 

Skarbnik Miasta udał się zmodyfikować uchwałę rady miasta na dzisiejszą sesję. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Hanna Grzy wińska 
- Jacek Dowgiałło 
- Franciszek Jagielski 
- Mariusz Piątkowski 
- Piotr Pawłowski 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Łukasz Pietrzak 
- Hanna Grzy wińska 
- Mariusz Piątkowski 
- Józef Pietrzak 

Na salę obrad przybył Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Andrzej Kuciński, w tymże 
momencie Przewodniczący Rady Miasta ponownie wywołał ąuorum. 

5. Przyjęcie protokołu z: 

a) XXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia; 

W dyskusji wzięli udział: 
- Łukasz Pietrzak 

Głosowano w sprawie: 
XXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

Wyniki głosowania 
ZA za przeczytaniem uchwał: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2 

Wvniki imienne: 
ZA (13) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta 
Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 



NIEOBECNI (2) 
Justyna Bestry, Marek Stawski 

b) XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 

XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta 
Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2) 
Justyna Bestry, Marek Stawski 

c) XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Głosowano w sprawie: 

XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.. 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wvniki imienne: 
ZA (13) 
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta 
Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2) 
Justyna Bestry, Marek Stawski 

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący komisji złożyli swoje sprawozdania z prac komisji w okresie 
międzysesyjnym w następującej kolejności: z posiedzenia komisji oświaty p. Aleksander 
Wichrowski, posiedzenie komisji budżetu nie odbyło się okresie międzysesyjnym 
poinformowała Przewodnicząca komisji budżetu p. Jolanta Rzeszotarska, posiedzenie komisji 
rewizyjnej nie odbyło się poinformował p. Łukasz Bednarski, z posiedzenia komisji skarg 
wniosków i petycji p. Anna Paprocka. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Aleksander Wichrowski 



- Jolanta Rzeszotarska 
- Łukasz Bednarski 
- Anna Paprocka 
- Józef Pietrzak 

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z 
wykonania uchwał. 
Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. 
Kierownik Wydziału Organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski odczytał sprawozdanie z 
realizacji uchwał Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Mariusz Piątkowski 
- Przemysław Kuczkowski 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

1 .Radny p. Krzysztof Skrzyniecki 

1. Radny p. Krzysztof Skrzyniecki w swojej pierwszej interpelacji zwrócił się z 
zapytaniem dlaczego system zgłaszania potrzeb obywatelskich SHOP w dalszym ciągu nie 
funkcjonuje na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pomimo, iż kilka miesięcy 
wcześniej radny przedstawił problem. Zdaniem radnego, w obecnej sytuacji w dobie kryzysu 
taki kontakt z mieszkańcami jest jak najbardziej wskazany. 

2. W drugiej interpelacji radny zapytał na kiedy zaplanowane jest otwarcie Urzędu 
Miasta do warunków obecnie obowiązujących w związku z COVID-19. Radny p. Krzysztof 
Skrzyniecki nawiązał do rozporządzenia Ministerstwa dotyczącego otwarcia Urzędów. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Konrad Zaporowicz 

1. Wiceprzewodniczący Rady nawiązał do budowy budynku przy ul. Stary Rynek 4. 
Odniósł się z propozycją o przeanalizowanie z wewnętrznymi organami Urzędu Miasta terenu 
w celu pobudowania budynku socjalnego wielorodzinnego. 

2.W drugiej interpelacji Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Burmistrza 
Miasta o utworzenie rejestru przegłosowanych inwestycji w mieście przez radnych rady 
miasta w celu przeanalizowania wykonanych projektów. Pan Konrad Zaporowicz nadmienił 
również, aby w rejestrze zostały wyszczególnione remonty wewnętrznych dróg złożone przez 
radnych danych okręgów wyborczych. 

Radnv p. Franciszek Jagielski 

1. W pierwszej interpelacji radny Franciszek Jagielski zapytał o ile wzrosły koszty 
zadania inwestycyjnego na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego w stosunku 
do planowanej kwoty na realizację zadania. 

2. W kolejnej interpelacji radny p. Jagielski zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza 
Miasta czy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zwrócił uwagi na zaniżenie drogi 
prowadzącej na teren Parku Przemysłowo-Technologicznego w stosunku do drogi 



prowadzącej od Szosy Rypińskiej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Pan 
Jagielski zapytał czy Miasto w odległym czasie ze swoich środków finansowych 
będzie przebudowywło drogę, aby wyrównać zaniżony odcinek drogi. 

3. W kolejnej interpelacji radny zapytał czy zakres prac na terenie Parku Przemysłowo-
Technologicznego został zmniejszony o odcinek drogi od Szosy Rypińskiej do 
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej czy ten odcinek drogi zaniżony w ogóle nie 
został brany pod uwagę. 

4. W kolejnej interpelacji radny odniósł się do projektu uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości, która zostanie poddana pod głosowanie na dzisiejszej sesji rady 
miasta, i zasugerował aby wywóz plastiku z posiadłości wielorodzinnej odbywa się co 
dwa tygodnie radny wnioskuje o cotygodniowy wywóz plastiku z nieruchomości 
wielorodzinnej. 

Radna p. Dominika Piotrowska 

1. Radna w pierwszej interpelacji zasugerowała nasadzenie bylin, oraz roślin 
wieloletnich na terenie miasta co bardzo odciąży budżet miasta gdzie rokrocznie 
wydawane są duże pieniądze na rośliny jednoroczne. Pani Piotrowska apeluje o 
zmianę polityki nie zmieniając budżetu, zainwestować w ekologiczne trendy i 
nasadzać duże drzewa dzięki temu zostanie od betonowane miasto gdzie mieszkańcy 
miasta również o to apelują - mówi p. Piotrowska. 

2. W drugiej interpelacji radna odniosła się do zamieszczonego na faceboku przez 
Burmistrza Miasta posta dotyczącego łąk kwietnych. Radna zapytała gdzie miałoby 
powstać takie miejsce nasadzenia łąk kwietnych, oraz jaki byłby koszt. Radna jest 
zdania, że jest to fajny trend, jaki może zostać wniesiony do naszego miasta. 

3. W kolejnej interpelacji radna zapytała jaki jest pomysł ożywienia i promocję 
Golubskiej Starówki. W tematyce promocji miasta radna zaproponowała nasadzenie 
ziół Anny Wazówny, pobudowanie w stylu średniowiecznym klimatycznych 
drewnianych budek co przyciągnęłoby przedsiębiorców i turystów w okresie letnim 
do naszego miasta. 

4. W kolejnej interpelacji radna nawiązała do nie zaktualizowanej zakładki na stronie 
Urzędu Miasta dotyczącej adopcji psów. Radna sugeruje, aby na przestrzeni 
facebooka zostały zamieszczone informacje dotyczące psów bezdomnych. Radna 
zapytała jak wyglądają zeszłoroczne oraz tegoroczne raporty adopcji psów. Radna 
nadmieniła, żeby prywatne schronisko przesłało zdjęcia psów w celu udostępnienia na 
stronie facebooka Urzędu Miasta. 

5. W kolejnej interpelacji radna odniosła się do dofinansowania od Ministerstwa 
Edukacji Narodowej na zakup tabletów i komputerów dla uczniów Szkół 
Podstawowych. Z uzyskanych informacji radna oznajmiła, że znaczna liczba uczniów 
i nauczyciela jest zdania, iż lepiej pracuje się na komputerze aniżeli na tabletach. 
Radna zaapelowała, aby z kolejnego otrzymanego dofinansowania zostały zakupione 
komputery. Pani Dominika Piotrowska poinformowała, że w Szkole Podstawowej Nr 
1 im. Konstytucji 3 Maja został przydzielony jeden komputer. 

6. W kolejnej interpelacji radna p. Dominika Piotrowska zapytała na jakim etapie jest 
przyłączenie nitki gazowej w mieście. 

7. W kolejnej interpelacji radna w imieniu swoim i mieszkańców Osiedla Leśnego 
złożyła podziękowania za zamontowanie progu zwalniającego na ww. Osiedlu. 

8. W ostatniej interpelacji radna zasugerowała naprawę trylinki na Osiedlu Leśnym. 



Radny p. Krzysztof Skr.-\ niecki. 

1. Radny nawiązał do interpelacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Konrada 
Zaporowicza odnośnie listy zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Radny p. 
Skrzyniecki prosi o wgląd w listę zadań inwestycyjnych. 

2. W drugiej interpelacji radny zapytał na jakim etapie są zaawansowane prace w nowo 
powstałym Dziennym Domu Pobytu przy ul. Kościuszki. W imieniu mieszkańców 
radny zapytał na kiedy zaplanowane jest otwarcie placówki. 

Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski 

1. Przewodniczący komisji oświaty p. Aleksander Wichrowski nawiązał do listu 
otwartego Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja. Radny 
przytoczył kilka zdań przedstawionych w liście. W związku z powyższym radny 
zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta czy jako organ prowadzący ogranicza 
ilość zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1, oraz czy Nauczyciele otrzymują 
wynagrodzenie za nadgodziny ponadwymiarowe. 

Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Miasta uzupełniając wypowiedź 
radnego p. Wichrowskiego oznajmił, że list otwarty Nauczycieli został skierowany do 
Przewodniczącego Rady. List otwarty jest odpowiedzią na pismo pierwotne sporządzonego 
przez Skarbnika Miasta p. Jacka Dowgiałło do Dyrektorów placówek oświatowych. 
Przewodniczący Rady oświadczył, że również zajmie stosowne stanowisko w powyższej 
sprawie po uprzednim zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami sporządzonymi przez 
Burmistrza Miasta pozwalającymi odnieść się do treści listu otwartego Nauczycieli Szkoły 
Podstawowej Nr 1. Treść listu sporządzonego przez Przewodniczącego Rady zostanie także 
przekazana do zapoznania radnym rady miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak 

1. W pierwszej interpelacji Przewodniczący Rady zapytał kiedy zostaną wznowione 
procedury przetargów sprzedaży mienia miejskiego. 

2. W drugiej interpelacji radny zapytał jak się kształtują prognozy wpływu podatków do 
Urzędu Miasta za miesiąc kwiecień oraz miesiąc maj. Czy wpływy są zgodne z 
prognozami. 

3. Przewodniczący Rady Miasta w kolejnej interpelacji zwrócił uwagę na 6% podwyżki 
dla pracowników pedagogicznych od miesiąca września. Jaka to jest kwota, a także 
jak zaplanowane podwyżki będą kształtowały się na budżet miasta oraz jak kształtują 
się w skali półrocza lub roku rzędu wielkości kwoty godzin ponadwymiarowych dla 
sektora oświaty. 

4. W kolejnej interpelacji Przewodniczący Rady się z prośbą do Burmistrza Miasta o 
dopilnowanie prac związanych z remontem infrastruktury drogowej przy ul. Miłej. 
Zdaniem mieszkańców nowo położona infrastruktura drogowa uległa obniżeniu. 

5. W ostatniej interpelacji Przewodniczący Rady Miasta w imieniu mieszkańców bloku 
przy ul. Miłej zwrócił się z prośbą o przycięcie drzew znajdujących się na gruntach 



miejskich przy granicy działek należących do zasobów Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń. 

Przewodniczącą komisji budżetu p. Jolanta Rzeszotarska 

1. Radna p. Jolanta Rzeszotarska zwróciła się z zapytaniem w jakim okresie wpłynie 
dofinansowanie za realizację zadania na terenie Parku Przemysłowo-
Technologicznego jakiego , oraz kiedy zostanie sporządzona dokumentacja na Osiedle 
Panorama. 

2. W kolejnej interpelacji radna zapytała jakie jest zainteresowanie na gruntów terenu w 
Parku Przemysłowo-Technologicznym. 

3. W ostatniej interpelacji radna zapytała czy wybrana oferta na wykonanie dodatkowych 
prac na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego została porównana z innymi 
wykonawców. 

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady zażądał 20 minutową przerwę na 
przygotowanie odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Konrad Zaporowicz 
- Franciszek Jagielski 
- Dominika Piotrowska 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Aleksander Wichrowski 
- Łukasz Pietrzak 
- Jolanta Rzeszotarska 

9. Przerwa w obradach 20 min. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Mariusz Piątkowski 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

1. Na pierwszą interpelację radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczącą 
funkcjonowania systemu aplikacji SHOP odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału 
Organizacyjnego p. Przemysław Kuczkowski wskazał, iż umowa funkcjonowania 
systemu aplikacji SHOP jest opiniowana pomiędzy dwiema stronami z tego względu, 
iż Urząd Miasta w umowie chce zawrzeć pewne kwestie z przetwarzaniem ochrony 
danych osobowych. Po drugiej stronie dystrybutor aplikacji SHOP u swoich 



prawników ocenia zmiany. Jeżeli dojdzie do akceptacji umowa zostanie sporządzona 
do końca roku i mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z tego oprogramowania. 

2. Na drugą interpelację radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczącą otwarcia 
Urzędu Miasta dla interesantów odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski wskazał, iż w związku z wybuchem pandemii COVID-19 Urząd Miasta 
cały czas funkcjonował był otwarty na potrzeby społeczeństwa nadal funkcjonuje w 
dniach i godzinach otwarcia Urzędu tak jak przed wybuchem pandemii. Jednakże z 
dniem 25 maja Urząd Miasta pracuje zgodnie z przepisami jakimi nałożył 
ustawodawca. 

3. Na kolejną interpelację radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego dotyczącą działalności 
Dziennego Domu Pobytu o udzielenie informacji została poproszona p. Anna 
Czarnecka Kierownik Wydziału Infrastruktury nadmieniła, że jest w stałym kontakcie 
z głównym inicjatorem projektu. Na chwilę obecną wstępne ustalenia ,że od 1 lipca 
obiekt będzie funkcjonował, lecz musi być zgoda osób uczestniczących w zajęciach. 
Obiekt jest dostosowany dla potrzeb osób. Jeżeli warunki pozwolą obiekt zostanie 
uruchomiony. 

4. Na interpelację Konrada Zaporowicza dotyczącą wielorodzinnego budynku socjalnego 
przy ul. Stary Rynek o udzielenie odpowiedzi został poproszony Mecenas Urzędu 
Miasta p. Piotr Pawłowski wskazał, że w powyższej realizacji zadania jest brak stron 
dotyczącej postępowania administracyjnego. Wszystkie osoby widniejące w tym 
postępowaniu już nie żyją. Trzeba ustalić osoby żyjące i kto odziedziczył prawa 
spadkowe. 

5. W kolejnej interpelacji radny p. Zaporowicz zwrócił się o wskazanie nowych terenów 
pod budownictwo wielorodzinnego budynku socjalnego. Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski zasugerował, że jest to temat do dyskusji na komisji infrastruktury rady 
miasta. 

6. W kolejnej interpelacji radny nawiązał do listy inwestycyjnych zadań. Burmistrz 
Miasta wspomniał, że są też dokumentacje które mają termin ważności i te zadania 
trzeba zrealizować. 

7. Co do inwestycji naprawy dróg z trylinki Burmistrz Miasta wspomniał, iż na taką 
naprawę jest duże obciążenie czasowe i finansowe. Na drogach osiedlowych trzeba 
zaplanować naprawę nawierzchni. 

8. Na interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego dotyczącą wzrostu dodatkowych 
prac na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego o udzielenie odpowiedzi 
została poproszona Pani Anna Czarnecka poinformowała, że od wykonawcy wpłynęły 
trzy faktury. Pierwsza faktura wpłynęła w miesiącu sierpień 2019 roku na kwotę 
1 187 107,64 zł, 29 listopada 2019 roku na kwotę 1 769 355,14 zł, 20 grudnia 2019 
roku na kwotę 294 963 ,67 zł. Wpłynęło dwukrotnie dofinansowanie w kwocie 
802 507 93 zł oraz 1 222 740 30zł. Oczekujemy jeszcze na jedno płatność na koniec 
grudnia . Natomiast cały projekt opiera się na kwotę 7 706 680 50 zł, oraz kwota dofi 
nansowania 5 307 904, 81 zł. Jeżeli chodzi o roboty dodatkowe na terenie Parku 
Przemysłowo-Technologicznego należność nie została wpłacona, ponieważ nie ma 
środków w budżecie, a roboty dodatkowe na chwilę obecną są wycenione na kwotę 
320 000,00zł. Natomiast są kolejne kolizje, które są rozwiązywane przez 



projektantów, oraz prowadzone są rozmowy z inwestorami sieci. Wtedy kiedy będzie 
oficjalna odpowiedź inwestorów będziemy w stanie podać dokładne kwoty. Natomiast 
co do realizacji inwestycji były dwa projekty, które obejmowały różne części. Projekt 
Parku Przemysłowo-Technologicznego jako realizacja dokumentacji była jedna Szosa 
Rypińska oraz ta część, która w tej chwili jest realizowana. Natomiast w 
międzyczasie były dwa projekty na drogi dojazdowe do Parku Szosa Rypińska przy 
Przychodni Golmed prowadzącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Drugie 
dofinansowanie było na uzbrojenia Parku. Z tego korzystamy dlatego ta część Szosy 
Rypińskiej nie jest realizowana. Zaniżenie jest wynikiem tego, że jest realizowany 
jeden etap. Jest jeszcze nie zrealizowana jedna nawierzchnia, która zostanie położona. 

9. Na kolejną interpelację radnego p. Franciszka Jagielskiego o udzielenie odpowiedzi 
został poproszony Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki po 
przeanalizowaniu dokumentów sąsiednich gmin zasugerowano wywóz materiałów 
plastikowych raz na dwa tygodnie. Jeżeli jest sugestia wywozu materiałów 
plastikowych raz na tydzień nie ma przeciwwskazań. O zmianę tego punktu należy 
uzgodnić ze Sanepidem. 

10. Głos w tej sprawie zabrał Mecenas Urzędu Miasta p. Piotr Pawłowski wskazując, że 
powyższa uchwała z przytoczonymi zmianami powinna zostać poddana do 
zaopiniowana przez Sanepid 

11. Na interpelacje radnej p. Dominiki Piotrowskiej Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski wspomniał, że na komisjach rady miasta temat łąk kwietnych został 
omówiony. O udzielenie dalszej odpowiedzi została poproszona p. Anna Czarnecka 
Kierownik Wydziału Infrastruktury wspominając, że temat został przedstawiony na 
komisji rady miasta i większość radnych rady miasta nie przychyliła się do tego 
tematu i nie było dalszego ciągu tego typu tematyki. Burmistrz Miasta jest jak 
najbardziej przychylny kierunek i czeka na propozycje. Zdaniem radnej p. 
Piotrowskiej dobrym wzorcem na utworzenie łąk kwietnych jest miejsce na skwerku 
przy nowo powstałym skrzyżowaniu w Golubiu. 

12. Na kolejną interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej o zmianę wizerunku 
Golubskiej Starówki Burmistrz Miasta nadmienił, że wszelkie zmiany na Golubskiej 
Starówce muszą zostać zatwierdzone przez Konserwatora Zabytków. 

13. Na kolejną interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącą przytuliska dla 
zwierząt o udzielenie odpowiedzi został poproszony Dawid Jarecki wyjaśniając, że 
psów jest coraz mniej wyłapywanych z terenu miasta. Na stronie jest link z 
zamieszczonymi zdjęciami psów ze schroniska. 

14 Na kolejną interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej Burmistrz Miasta wyjaśnił, że 
przydział ilości tabletów oraz laptopów dla szkół została skonsultowana z 
Dyrektorami Szkół. Głos w tej sprawie zabrała p. Anna Czarnecka wyjaśniając, iż w 
momencie kiedy pojawiło się dofinansowanie zdalna szkoła zostały przeprowadzone 
rozmowy z Dyrektorami Miejskich Szkół o zapotrzebowanie na sprzęt komputerów. 
Pani Czarnecka wspomniała o kolejnym dofinansowaniu w kwocie 95 000 zł. Za 
wspomnianą kwotę udało się zakupić 41 laptopów po ponownym uzgodnieniu z 
Dyrektorami Szkół. 



15. Na kolejną interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącą podłączenia sieci 
gazowej na terenie miasta odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta wyjaśniając, aby 
promować przyłączenie nowych linii gazowych nawiązuje do kolejnych spotkań z 
mieszkańcami miasta. Niestety spółka gazownictwa w ostatnim czasie coraz trudniej 
podejmuje decyzję o inwestycjach również przez inwestorów z terenu miasta, którzy 
kontaktując się ze Spółką Gazownictwa nie wykazują zainteresowania. - powiedział 
Burmistrz Miasta. 

16. Na interpelację Przewodniczącego komisji oświaty p. Aleksandra Wichrowskiego 
dotyczącą listu otwartego Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr 1 Burmistrz 
Miasta udzielając odpowiedzi odniósł się do zdania, które stanowi sedno sprawy dla 
organu prowadzącego. Pan Mariusz Piątkowski wyjaśnił, że nikt nie podważa trudnej 
pracy nauczyciela zwłaszcza w nowej sytuacji nauczania zdalnego. Burmistrz Miasta 
wyjaśnił, że środki zostały wypłacone za nadgodziny nadliczbowe. Jest to nowa 
okoliczność, nowa sytuacja nauczania zdalnego i słowa oburzenia ze strony 
nauczycieli są niepotrzebne. Każdy pracownik musi rozliczyć się ze swoich 
przepracowanych godzin, tym bardziej, że na ten cel są wydawane środki publiczne-
wyjaśnił Burmistrz. 

17. Na pierwszą interpelację Przewodniczącego Rady Miasta p. Łukasza Pietrzaka 
dotyczącą wznowienia przetargów mienia miejskiego o udzielenie odpowiedzi została 
poproszona Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka oznajmiając, że 
część przetargów ogłoszonych przed epidemią został unieważniona w związku z 
epidemią COVID-19. Na chwilę obecną czekamy na zniesienie ograniczeń w którym 
będzie można przeprowadzić przetarg. 

18. Na kolejną interpelację Przewodniczącego Rady o udzielenie odpowiedzi został 
poproszony Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło przytoczył w swojej wypowiedzi 
spadki dochodu od osób fizycznych PIT przekazywanych przez Budżet Państwa. 
Kwota planowana w budżecie to kwota 11 000 000,00, lecz wartości jakie wpłynęły 
dla miesiąca kwietnia tego typu dochody to kwota 442 849, OOzł, natomiast w roku 
ubiegłym dla tego miesiąca była to kwota 541 434, 00 zł jest to spadek ponad 
98 000,OOzł. Skarbnik Miasta przytoczył dane za miesiąc maj gdzie spadek jest 
znacznie większy. Dochody, które wpłynęły w miesiącu maj z tego tytułu w roku 
bieżącym to 655 105,00 zł. Natomiast w miesiącu maj roku ubiegłego wynosiły one 
1 140 695,00 zł. W miesiącu czerwcu należy oczekiwać większych spadków i 
wpływy będą mniejsze do budżetu w porównaniu z rokiem ubiegłym - powiedział p. 
Dowgiałło. 

19. Na kolejną interpelację Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącą placówek 

oświatowych odpowiedzi udzielił Skarbnik Miasta mówiąc, że brakujące środki 

finansowe na Oświatę mogą być znacznie duże jest to dość trudne na ten moment do 

oszacowania około 1 800,000,00 zł.- przestawione kwoty globalne w całości na 

Oświatę - dane sprzed okresu epidemii. 

20. Na kolejną interpelację dotyczącą inwestycji infrastruktury drogowej przy ul. Miłej 
Przewodniczącego Rady Miasta o udzielenie odpowiedzi została poproszona p. Anna 



Czarnecka Kierownik Wydziału Infrastruktury wyjaśniając, że wszystkie posesję nie 

są na jednym poziomie. Inspektor także zauważył problem z tego tytułu i problem 

zostanie rozwiązany. 

21. Na ostatnią interpelację odpowiedzi udzieliła Pani Anna Czarnecka wyjaśniając, że 

powyższy lemat zostanie sprawdzony. 

11. Podjęcie uchwał: 

W dyskusji wzięli udział: 
- Przemysław Kuczkowski 
- Mariusz Piątkowski 
- Anna Czarnecka 
- Franciszek Jagielski 
- Dawid Jarecki 
- Hanna Grzy wińska 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Dominika Piotrowska 
- Andrzej Kuciński 
- Aleksander Wichrowski (Ad Vocem) 
- Jacek Dowgiałło 
- Łukasz Pietrzak 
- Konrad Zaporowicz 

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;. 

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



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

b) 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: 3, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 
Wyniki imienne: 
ZA (3) 
Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (7) 
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta 
Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak, Marek Stawski 

c) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie; 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 
Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, 
Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Dominika Piotrowska 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak, Marek Stawski 

d) zmieniajaca uchwałę Nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 
listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia gruntów na terenie Golubsko-
Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Głosowano w sprawie: 



zmieniajaca uchwałę Nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 
2016 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia gruntów na terenie Golubsko-
Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.. 

Wvniki "losowania 
ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Dominika 
Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski, Konrad 
Zaporowicz 
PRZECIW (1) 
Hanna Grzy wińska 
NIEOBECNI (5) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak, Marek Stawski 

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

Przewodniczący Rady Miasta odczytał wnioski jakie wpłynęły do Przewodniczącego Rady 
Miasta w okresie międzysesyjnym. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Łukasz Pietrzak 
- Dominika Piotrowska 
- Łukasz Pietrzak 
- Hanna Grzywińska 

13. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie stwierdzono. 

14. Zamknięcie sesji. 

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

Przewodniczący 
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
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