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Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni-Sesja 

Protokół nr XXXIX/2021 
XXXIX Sesja w dniu 23 lutego 2021 
Obrady rozpoczęto 23 lutego 2021 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 17:46 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. 
Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza P. Róża Kopaczewska, Sekretarz Miasta p. 
Przemysław Kuczkowski, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, Kierownik wydziału Infrastruktury p. Justyna 
Stokowska, Adwokat Urzędu Miasta p. Piotr Pawłowski, prezes Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji p. Piotr Sipak, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. 
Anna Nowak Jeka. 

Obecni: 

I. Łukasz Bednarski 

3. Hanna Grzywińska 
4. Franciszek Jagielski 
5. Andrzej Kuciński 
6. Monika Kwidzyńska 
7. Anna Paprocka 
8. Józef Pietrzak 
9. Łukasz Pietrzak 
10. Dominika Piotrowska 
II. Jolanta Rzeszotarska 
12. Krzysztof Skrzyniecki 
13. Marek Stawski 
14. Aleksander Wiehrowski 
15. Konrad Zaporowicz 

1. Otwarcie Sesji. 

Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak przywitał zebranych i otworzył XXXIX Sesję Rady 
Miasta Golubia-Dobrzynia. 

2. Stwierdzenie ąuorum. 

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

3. Wybór Sekretarza obrad. 

Na funkcję Sekretarza obrad XXXVI 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. Konrada Zaporowicza. 

Głosowano w sprawie: 

Wybór Sekretarza obrad. Kandydatura Konrada Zaporowicza.. 

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

4. Wnioski do porządku obrad. 

Wniosków do porządku obrad nie stwierdzono. 

5. Przyjęcie protokołów z : 

a) XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Głosowano w sprawie: 

XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.. 

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

b) XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Głosowano w sprawie: 
XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyjęcie protokołu z 
XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 16 lutego 202 lr.. 

Wyniki głosowania 

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

Wvniki imienne: 



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

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 oświaty p. Aleksander Wichrowski, z 
wspólnego posiedzenia komisji stałych p. Łukasz Pietrzak. 

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z 
wykonania uchwał. W tym punkcie w ramach swojego sprawozdania Burmistrz miasta p. 
Mariusz Piątkowski oddawała głos Zastępcy Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
p. Karolowi Kaślewiczowi. 

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

W d\ skusji wzidi udział: 
- Mariusz Piątkowski 

- Róża Kopaczewska 

8. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Konrad p. Zaporowicz 
1. W pierwszej interpelacji radny zapytał czy Burmistrz Miasta jest w posiadaniu nowych 

informacje dotyczących budowy mieszkań przy ul. Lipnowskiej. 
2. Czy regulamin, który został wcześniej przyjęty dotyczący mieszkań w budynku RTBS 

pozostaje bez zmian czy musimy dokonać w tym regulaminie zmian prawnych. 
3. Na jakim etapie toczą się postępowanie spadkowe dotyczące budynk przy ul. Stary 

Rynek 4 w Golubiu-Dobrzyniu. 
4. Kiedy nastąpi naprawa tzw, trelinek na terenie naszego miasta. 

Radn\ p. Krzysztof Skrzyniecki 

1. W pierwszej interpelacji w imieniu mieszkańców miasta radny zapytał dlaczego na 
stronie www.golub-dobrzvn.pl w zakładce „ portal mieszkańca" nie ma rejestru uchwał 
a także podkreślił, że brak jest rejestru umów za rok 2020 i brak regulaminu 
dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Golub-
Dobrzyń. W tej interpelacji radny na czas tworzenia nowej strony poprosił o dostęp 
do archiwalnej strony BIP. 

2. W kolejnej interpelacji radny zapytał z czego wynika zróżnicowana stawka godzinowa 
dla osób odpracowujących zadłużenia. 

http://www.golub-dobrzvn.pl


3. Jakie są plany miasta dotyczące zmniejszenia 1,5 mil. zadłużenia związanego z 
zaległościami czynszowymi na mieszkaniach komunalnych. 

4. Kiedy można liczyć na uruchomienie Systemu Zgłaszania Potrzeb Obywatelskich. 
5. W związku ze złożonym wcześniej wnioskiem dotyczącym zwolnienie mieszkańców 

miasta z opłat dotyczących koncesji alkoholowej radny zapytał Burmistrza czy widzi 
taka możliwość umorzenia koncesji alkoholowych osobą, które taką koncesje wykupiły. 

Radrn p. Aleksander Wichrowski 

1. W interpelacji radny zapytał kiedy jest planowane rozpoczęcie inwestycji 
dotyczącej budowy chodników na terenie naszego miasta i czy posiadamy 
harmonogram co do kolejności budowy poszczególnych chodników. 

2. Kiedy będziemy znali decyzję dotycząca dofinansowania ul. Kościuszki -III etap i 
ul. Szosa Rypińska z Funduszu Dróg Samorządowych . 

Radna p. Dominika Piotrowska 

1. Jaki jest koszt miesięczny utrzymania gazetki pn. „Ziemia Golubsko-Dobrzyńska", 
czy dziennikarze pracują w formie społecznej czy są to pracownicy gminy czy urzędu 
Miasta. 
Radna w tej interpelacji poprosiła o możliwość zamiany papieru na bardziej 
ekologiczny w celu obniżenia kosztów wydawanej gazety. 

2. Na jakim etapie toczą się postępowanie spadkowe dotyczące budynk przy ul. Stary 
Rynek 4 w Golubiu-Dobrzyniu. 

3. Kiedy zostanie rozbudowany monitoring o kolejne kamery na terenie naszego miasta i 
czy została podpisana umowa z firmą zewnętrzną w tym temacie. 

4. Najakim etapie jest dokumentacja dotycząca budowy ul. Sosnowej i czy dostaliśmy już 
odpowiedz z ministerstwa w sprawie budowy kanału technologicznego. 

5. Jaki jest koszt budowy i czy będzie modernizowany pumptrack przy hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. 

6. W związku ze wybranymi projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego radna 
zapytała na jakim etapie jest realizacja tego zadania dotycząca zakupu 100 drzew dla 
Golubia-Dobrzynia a także zakupu dmuchanego zamku dla dzieci. 

7. Czy posiadamy informacje dotyczące terminu zakończenia budowy gazociągu w 
Golubiu-Dobrzyniu. 

8. Czy jest możliwe uprzątnięcie a następnie sprzedaż zalegających drzew przy ul. 
Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu. 

9. Najakim etapie jest procedura dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego przy 
ul. Lipnowskiej. 

10. Jakie są koszty związane z zimowym oczyszczaniem miasta i czy zmieściliście się w 
budżecie przeznaczonym na ten cel. 

Rady p. Franciszek Jagielski 

1. W pierwszej interpelacji radny p. Franciszek Jagielski zapytał kiedy będzie zakończona 
inwestycja pn.„ Budowa infrastruktury w parku Przemysłowo-Technologicznym", co 
jest przyczyna znacznych opóźnień w zakończeniu tej inwestycji i przekazaniu jej do 
użytku dla przedsiębiorców. 



2. W związku z podpisanym listem intencyjnym dotyczącym budowy obwodnicy miasta 
radny poprosił o podanie orientacyjnego przebiegu trasy obwodnicy jaka została 
przyjęta przez strony podpisujące list intencyjny. 

3. Czy jest możliwość uporządkowania drzewostanu w lesie za stadionem miejskim. 

Radny j\ Józef Pietrzak 

1. Radny zwrócił się z prośba o zamontowanie poręczy po lewej stronie przy wejściu do 
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

2. Pan Józef Pietrzak zgłosił problem braku wywozu śmieci przy. ul. Charszewskiego 2 w 
Golubiu-Dobrzyniu. 

Przewodniczący Rad . Miasta n. Łukasz Pietrzak 

1. Czy posiadamy dokumentacje techniczna (kanalizacja deszczowa) odcinka ul. Marii 
Dąbrowskiej do skrzyżowania z ul. PCK. 

2. Na jakim etapie jest procedura kredytowa w związku z wcześniej podjęta decyzją 
radnych o realizacji różnych inwestycji związanych z infrastruktura drogową. 

3. Czy jest możliwość przedstawienie hormonogramu dotyczącego realizacji inwestycji 
zgłoszonych przez radnych. 

4. Radny poprosiło o zwrócenie się na piśmie do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Golubiu-Dobrzyniu z zapytaniem na jakim etapie jest segregacja odpadów na terenie 
Spółdzielni i jakie działania zostały podjęte, aby zabezpieczyć się przed podrzucaniem 
śmieci przez mieszkańców. 

5. Czy prawda jest, że Urząd Miasta finansował dziennikarzy, którzy pisali artykuły na 
potrzeby miasta. Radny poprosił o sprawdzenie tej informacji od 2010 r. 

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

9. Przerwa w obradach 20 min. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

1. W odpowiedzi na interpelacje radnego p. Konarada Zaporowicza informacji udzieliła 
kierownik Wydziału Infrastruktury p. Justyna Stokowska, mówiąc, iż dwa tygodnie 
temu otrzymaliśmy pozytywna opinię z Izby Rolniczej i wystąpiliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego celu ustalenia ostatecznych uzgodnień. W następnym etapie projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przedstawiony do 
publicznego wglądu a następnie zostanie podjęta przez Radę Miasta uchwała w sprawie 
przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ul. Lipnowskiej. 



2. Odpowiadając na druga interpelacje Pani kierownik Wydziału Infrastruktury 
nadmieniła, iż Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest w trakcie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę lokali, który po zmianach projektu przewidują 
większa liczbę mieszkań. Z uwagi na powiększoną liczbę mieszkań zmieniały się 
również zasady przyznawania tych lokali. Na chwilę obecną jesteśmy w tracie zmiany 
tego regulaminy, jeśli będzie gotowy przedstawimy państwu radnym do zapoznania i 
akceptacji. 

W temacie zmiany regulaminu radny p. Krzysztof Skrzyniecki zapytał czy osoby, które 
zgłosiły chęć nabycia tego lokalu będą musiały ponownie wpisywać się na listę czy 
wcześniej powstała lista będzie kontynuowana. 

W odpowiedzi Pani Justyna Stokowska nadmieniła, iż chcemy aby nowy regulamin 
uwzględniał osoby, które już składały deklaracje i chęci zakupu mieszkania RTBS. 

3. Na interpelacje dotycząca procedury spadkowej budynku przy ul Stary Rynek 4 
odpowiedzi udzielił adwokat Urzędu Miasta p. Piotr Pawłowski wyjaśniając, iż sprawa 
powinna się zakończyć w ciągu roku i wszystkie sprawy sądowe zostaną zakończone 
do końca raku bieżącego. Pan Pawłowski przypomniał, że trzeba ustalić wszystkich 
spadkobierców i wszystkich aktualnych właścicieli dwóch nieruchomości 
sąsiadujących do nieruchomości. W dalszej wypowiedzi adwokat nadmienił, iż udało 
się dotrzeć do wszystkich spadkobierców i wszyscy spadkobiercy zostali ustaleni. 
Wszystkie procedury związane z dziedziczeniem spadku przez poszczególnych 
spadkobierców musi być wykazane przez sąd. W tym konkretnym przypadku jest to 
pięć Sądów na terenie całej Polski. 

W tym temacie radna Dominika Piotrowska zapytała czy jeśli do końca roku uzyskami 
wszystkie informacje na temat tych spadkobierców to czy możemy w przyszłym roku 
rozpocząć budowę budynku socjalnego. 

W odpowiedzi Pan Piotr Pawłowski nadmienił, iż spodziewa się postanowienie 
stwierdzającego nabycie spadku ale to jeszcze nie oznacza, że sprawa zostanie 
zakończona, te informacje wynikające z postanowień nabycia spadku musza być 
przekazane Starostwu Powiatowemu w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie Starostwo 
Powiatowe musi się skontaktować ze wszystkimi spadkobiercami i poinformować ich 
o toczącej się procedurze inwestycyjnej nieruchomości. Rozpoczęcie budowy może się 
zacząć dopiero po zakończeniu procedury inwestycyjnej. Wszystkie te zadania służą 
do ustalenia stron tego postępowania, iż poza miastem Golub-Dobrzyń stronami w tym 
postępowaniu są wszyscy aktualni właściciele nieruchomości sąsieckich. Po 
przekazaniu pełnej dokumentacji Starostwu Powiatowemu będzie przeprowadzone 
postępowanie administracyjne a następnie zostanie wydane pozwolenie na budowę. 

4. Na interpelację dotycząca kontynuacji naprawy trelinki na terenie miasta odpowiedzi 
udzielił kierownik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta p. Karol Kaślewicz 
informując, że w zeszłym roku nastąpiło rozpoczęcie naprawa trelionki na osiedlu przy 
ul. Gagarina i Bohaterów Kosmosu a także na osiedli Drwęckim przy 
ul. Malinowskiego. W tym roku jeśli pogoda na to pozwoli będziemy kontynuować 
prace naprawcze dotyczące infrastruktury drogowej. 

5. W odpowiedzi na pierwsza interpelacje p. Krzysztofa Skrzynieckiego odpowiedzi 
udzielił Sekretarza Miasta p. Przemysław Kuczkowski mówiąc, ze jeśli chodzi o rejestr 



uchwał to w Biuletynie Informacji Publiczne uchwał są na bieżąco zamieszczane, 
natomiast w ramach programu e-sesja jest możliwość aktywowania tej zakładki i to 
zadanie będzie realizowane. 

W kwestii rejestru umów Pan Sekretarz podkreślił, iż jest to inicjatywa Miasta 
Golubia-Dobrzynia i nie jest to obowiązek ustawowy. Jesteśmy jedna z nielicznych 
gmin w województwie kujawsko-pomorskim, które taki rejestr prowadzi i do końca 
grudnia 2020 r. jest dostępny na stronie BIP. W najbliższym czasie zaktualizujemy 
pierwszy kwartał tego roku. 

Poruszając kwestie regulaminu utrzymania porządki i czystości Pan Kuczkowski 
poinformował, iż wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Miasta znajdują się na 
stronie BIP. W celu łatwiejszego odnalezienie wspomnianego regulaminu zamieścimy 
go na stronie. 

6. Odpowiadając na kolejna interpelacje Sekretarz Miasta p. Przemyśla Kuczkowski 
nadmienił, iż są to dwie grupy pracowników i osoby wykonujące prace społeczno-
użyteczną realizują swoja prace na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
miasto a Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach tego porozumienia została określona 
wstawka w wysokości 8,70 zł za godzinę z tego 
5 zł dostajemy od Państwa za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy a pozostała 
kwotę dopłaca Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. W kwestii odpracowania długu za 
mieszkania komunalne na podstawie zarządzenia Burmistrza jest możliwość przez 
mieszkańców miasta opracowanie powstałego długu. W tym zarządzeniu została 
określona stawka ok. 18 za godzinę pracy. 

7. Na kolejna interpelacje radnego Krzysztofa Skrzynieckiego Burmistrz Miasta 
Golubia-Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski nadmienił, że po części wzrost tego 
zadłużenia jest efektem paradoksalnie „dobrej pracy". Już w poprzedniej kadencji 
zostały podjęte działania i w wyniku tych działań okazało się, że zadłużenie z tytułu 
czynszów jest większe niż oficjalne statystyki. Dane z 2014 i 2015 roku było w tym 
temacie bardzo niedokładne. Na wzrost obecnej sytuacji dotyczącej zadłużenie 
wpływają również kolejne braki w płatności czynszowych. Burmistrz podkreślił, iż 
system jest cały czasu uszczelniany, zostały wprowadzone możliwości odpracowania 
czynszowego za mieszkania komunalne przez mieszkańców miasta. 

W powyższym temacie wypowiedział się Sekretarz miasta p. Przemysław Kuczkowski 
potwierdzając wcześniejszą wypowiedz Burmistrza, iż w odpowiednim czasie nastąpiła 
aktualizacja tego długu z tego względu, że do budżety z tal 2012,2013,2014 były brane 
informacje pozyskane od zarządcy i na tej podstawie skarbnik miasta wprowadzał 
kwotę salda które dotyczyło mieszkań komunalnych. W następnych latach zmieniła się 
firma zarządzająca nieruchomościami i dług zaczął być zinwentaryzowany. Od 2020 
roku zespół gospodarki komunalnej podejmuje kroki prawne w zakresie 
nieprzedawnienia długu a także wystosowania powództw do Sądu Rejonowego w 
Golubiu-Dobrzyniu w temacie nakazu zapłaty zaległości czynszowych. Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń dbając o gospodarkę finansową musi realizować wszystkie co jest 
prawnie dopuszczalne. 

W powyższym temacie radny p. Krzysztof Skrzyniecki zasugerował, iż warto byłoby 
przekazać mieszkańcom rzeczywiste zadłużenie jakie powstało na mieszkaniach 
komunalnych. 



Następnie Burmistrz wspomniał, że jeśli chodzi o zaległości w opłatach za odpady 
komunalne otrzymaliśmy wzór porozumienie, który będziemy chcieli wykorzystać do 
aplikacji kontrolującej system płatności. 

8. W temacie Systemu Zgłaszania Potrzeb Obywatelskich Sekretarz Miasta p. Przemysław 
Kuczkowski przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia wniosek został pozytywnie zaopiniowany i została przekazana 
dalej do realizacji. Prawdopodobnie od marca bieżącego roku ten system będzie 
funkcjonował i Państwo Radni dostaną informację w celu rozreklamowania tej 
aplikacji aby w większym stopniu była wykorzystywania przez obywateli naszego 
miasta. 

9. Odnosząc się do ostatniej interpelacji radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego Burmistrz 
nadmienił, iż jako organ wykonawczy zrealizuję wolę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

10. Odpowiadając na pierwsza interpelację p. Aleksandra Wichrowski ego odpowiedzi 
udzieliła kierownik wydziału infrastruktury p. Justyna Stokowska mówiąc, że jesteśmy 
na etapie przygotowywania zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji 
technicznej, która jest niezbędna aby zacząć jakiekolwiek prace Remont chodników 
przewidujemy zacząć na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. Po odbytym 
przetargu, przedstawimy harmonogram naprawy chodników. 

11. W odpowiedzi na kolejna interpelacja Pani kierownik poinformowała, że czekamy na 
rozstrzygnięcie złożonych przez Urząd wniosków, które prawdopodobnie nastąpi w 
miesiącu kwietniu bieżącego roku. 

12. Na interpelacje radnej Dominiki Piotrowskie Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski 
nadmienił, iż gazeta jest wydawana prze Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Golubiu-Dobrzyniu i miasto za 2 tys. egzemplarzy płaci ok.2.600 zł.(ok. 1.30 za jeden 
egzemplarz) Burmistrz podkreślił, iż zapłacilibyśmy wiele większa kwotę 
zamieszczając ogłoszenia w innej gazecie. W dalszej wypowiedzi Burmistrz 
wspomniał, że współuczestniczeniem w tworzeniu tej gazety są zainteresowane 
również inne samorządy przez co zwiększy się wzrost dystrybucji omawianej gazety a 
zarazem zmniejszą się koszty wydawania gazety dla poszczególnych samorządów. 
Wszystkie artykuły są pisane przez pracowników Urzędu Miasta i nie ma dodatkowych 
wynagrodzeń z tego tytułu. Odnosząc się do kwestii zmiany papieru -wydawanej 
gazetki na bardziej ekologiczny, Burmistrz powiedział, iż temat jest do omówienia i 
poddania analizie finansowej. 

13. Odpowiadając na interpelacje odnośnie rozbudowy monitoringu Burmistrz Miasta p. 
Mariusz Piątkowski poinformował, że wpłynął projekt umowy od firmy, która ma 
świadczyć ta usługę. Informacje zostały przekazane do zaopiniowania Radzie Miasta, 
po analizie i podpisaniu umowy to zadanie będzie realizowane. 

14. Odpowiadając na pytanie w sprawie dokumentacji ul. Sosnowej, Pani kierownik 
Justyna Stokowska poinformowała, iż jesteśmy w trakcie realizacji wspomnianej 
dokumentacji, wykonawca projektu uzyskał zgodę od urzędu na przedłużenie umowy 
do końca marca ze względu na odstępstwa od wybudowania kanału technologicznego. 

15. Pumptrack przy hali widowiskowo-sportowej był wykonywany przez pracowników 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu przy wykorzystaniu urządzeń 



Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Burmistrz dodał, iż po uzyskaniu 
informacji od kierownika OSiR dotyczącej technicznej strony tego obiektu zadanie 
będzie realizowane. 

W związku planowanej modernizacji stadionu znajdującego się na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz 
Pietrzak zwrócił się z prośba o wystosowanie pisma dotyczącego spotkania i 
przeanalizowanie możliwości współfinansowania powyższej inwestycji przez Powiat 
Golubsko-Dobrzyński. 

16. Odpowiedzi na kolejna interpelacje radnej Dominiki Piotrowskiej odpowiedzi udzieliła 
Wiceburmistrz Miasta p. Róża Kopaczewska informując, że jeśli chodzi o realizacje 
projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego to pierwszym zadaniem, które musimy 
zrealizować jest budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego 
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Po realizacji najbardziej punktowanego projektu w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, jeśli pozostaną środki po zrealizowaniu tego zadania będą 
realizowane kolejne najwyżej punktowane projekty. 

17. W temacie gazyfikacji miasta Burmistrz nadmienił, iż gazyfikacja Golubia ma nastąpić 
wcześniej niż Dobrzynia. Następnie Burmistrz dodał, iż z rozmowy przeprowadzonej 
z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa wynika, że to zadanie może być 
niebawem realizowane. Odnoszą się do terenu osiedla Leśnego i Drwęckiego Spółka 
Gazowa złożyła wniosek o zmianę organizacji ruchu od 21 kwietnia 2021 r. Po 
spotkaniu z kierownikiem Polskiej Spółki Gazowej zostanie przekazane więcej 
informacji na ten temat. 

18. Odpowiadając na interpelacje dotycząca zalegających drzew przy ul. Brodnickiej 
Burmistrz podziękował radnej p. Dominice Piotrowskiej za zgłoszenie i zapewnił, iż 
pracownicy Urzędu Miasta zajmą się tym tematem. W kwestii sprzedaży tego drewna 
Burmistrz nadmienił, iż materiał drzewny gromadzony na terenie Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu w ogłaszanych zapytaniach ofertowych na 
sprzedaż nie cieszył się zainteresowaniem. 

19. W odpowiedzi na ostatnią interpelacje informacji udzielił kierownik Wydziału 
Gospodarczego Urzędu Miasta p. Karol Kaślewicz mówiąc, iż zakup mieszanki 
piaskowo -solnej oraz paliwa do ciągników to wydatek na chwilę obecną ok. 20 tys. 
złotych. Pan kierownik przypomniał również, że w sezonie 2018-2019 wyjazdów firmy 
zewnętrznej było ok. 17-stu co generowało koszty tej usługo w okolicach 43 tys. 
złotych . Na tą chwilę wyjazdów ze strony Urzędu Miasta było ok. 45. 

20. Odnosząc się do pierwszej interpelacji radnego p. Franciszka Jagielskiego Burmistrz 
Miasta p. Mariusz Piątkowski nadmieniał, iż wszystkie problemy, które pojawiły się w 
zeszłym roku zostały rozwiązane. Na chwile obecną opóźnienia wynikają z braku 
oznakowani tzw. pasy, poziome oznakowanie ulic. Ze względu na panujące warunki 
atmosferyczne realizacja tego zadania musi być przesunięta do momentu osiągnięcia 
plusowej temperatury. 

21. W temacie przebiegu trasy obwodnicy miasta Burmistrz p. Mariusz Piątkowski 
nadmienił, że obwodnica powinna się rozpocząć od ul. PTTK przy powstałym 
wgłębienie po usunięciu torów kolejowych i kierować się w kierunku Lisewa. W dalszej 
wypowiedzi podkreślił, iż cztery samorządy (województwo, powiat, miasto, gmina) i 



specjaliści różnych dziedzin będą wyznaczać trasę obwodnicy miasta. Pan Burmistrz 
podkreślił również, że w dużej części trasa obwodnicy będzie przebiegała przez Gminę 
Golub-Dobrzyń i w tym temacie nie będzie się wypowiadał. 

22. W odpowiedzi na kolejna interpelacje Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski 
zapewnił ,iż pracownicy Urzędu Miasta uporządkują ten teren . 

23. Odnosząc się do zgłoszonej interpelacji przez radnego Józefa Pietrzaka odpowiedzi 
udzielił burmistrz Miasta mówiąc, iż sprawdzimy możliwości techniczne montażu 
poręczy przy wejściu do Urzędu Miasta. 

24. W odpowiedzi na pierwsza interpelację przewodniczącego Rady Miasta p. Łukasza 
Pietrzak Burmistrz wskazał, iż sprawdzimy wszelką dokumentację dotyczącej tego 
tematu i przekażemy informacje w powyższej sprawie. 

25. Informacje dotycząca drugiej interpelacji z zakresu procedury kredytowej zostaną 
udzielone Przewodniczącemu Rady na piśmie. 

26. W odpowiedzi na interpelację dotycząca segregacji śmieci Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski wskazał, iż zgodnie z ustawa za segregację śmieci odpowiada właściciel 
bądź zarządca nieruchomości. Kontrole selektywnego odbioru odpadów komunalnych 
dokonuje pracownik firmy, która odbiera od właściciela posesji odpady komunalne. 
Jeżeli pojawiają się uwagi dotyczące,, podrzucania" śmieci pod wiaty śmietnikowe z 
zewnątrz to trzeba się zgłosić do władz Spółdzielni Mieszkaniowej. 

27. Odpowiadając na ostatnia interpelacje p. Łukasza Pietrzak Burmistrz poinformował, iż 
odpowiedz zostanie udzielona na piśmie. 

W dyskusji wzięli udział: 
- Mariusz Piątkowski 
- Przemysław Kuczkowski 
- Justyna Stokowska 
- Krzysztof Skrzyniecki 
- Piotr Pawłowski 
- Dominika Piotrowska (Ad Vocem) 
- Łukasz Bednarski 
- Józef Pietrzak 
- Róża Kopaczewska 

11. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiącego załącznik 
nr ł do uchwały nr 1/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 
r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń; 

Głosowano w sprawie; 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiącego załącznik nr 1 
do uchwały nr 1/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. w 
sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;. 



Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, 
Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, 
Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (2) 
Franciszek Jagielski, Krzysztof Skrzyniecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Monika Kwidzyńska 
NIEOBECNI (2) 

Justyna B estry, Hanna Grzywińska 

Uchwała nr XXXIX/192/2021 
b) w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2031"; 

W dyskusji wzicli udział: 
- Konrad Zaporowicz 
- Łukasz Pietrzak 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2031 ;. 

Wyniki ułosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Łukasz Bednarski, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2) 

Justyna Bestry, Ilanna Grzy wińska 

Uchwała nr XXXIX/193/2021 
c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego tryba zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości przy ul. Kościuszki; 

W dyskusji wzięli udział: 
- Konrad Zaporowicz 
- Łukasz Pietrzak 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego tryba zawarcia umowy dzierżawy 



nieruchomości przy ul. Kościuszki;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

W} niki imienne: 
ZA (13) 
Łukasz Bednarski, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2) 

Justyna Bestry, Hanna Grzywińska 

Uchwała nr XXXIX/194/2021 
d) w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów 
atmosferycznych; 

W dyskusji wzięli udział: 
- Konrad Zaporowicz 
- Łukasz Pietrzak 
- Franciszek Jagielski 
- Piotr Sipak 
- Łukasz Pietrzak 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia apadów 
atmosferycznych;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

W' niki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, 
Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (2) 
Franciszek Jagielski, Krzysztof Skrzyniecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Dominika Piotrowska, Marek Stawski 
NIEOBECNI (2) 

Justyna Bestry, Hanna Grzywińska 

Uchwała nr XXXIX/195/2021 
e) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w 
Golubiu-Dobrzyniu; 



W dyskusji wzięli udział; 
- Konrad Zaporowicz 
- Łukasz Pietrzak 
Glosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-
Dobrzyniu;. 

Wyniki glosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

W\ niki imienne: 
ZA (13) 
Łukasz Bednarski, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2) 

Justyna Bestry, Hanna Grzywińska 

Uchwała nr XXXIX/196/2021 
f) w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 
szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń; 

W temacie podejmowanej uchwały Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zadał 
pytanie dotyczące wysokości 1% odpisu na nagrody dla nauczycieli w 2020 r. 
Kierownik MZOO p. Anna Nowak -Jeka odnosząc się do zapytania poinformowała ,iż 
stosowne wyliczenie zastaną przekazana na piśmie. 

W dy skusji wzięli udział: 
- Konrad Zaporowicz 
- Łukasz Pietrzak 
- Anna Nowak-Jeka 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 
szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń;. 

Wvniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

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

Uchwała nr XXXIX/197/2021 



g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży. 

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

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży.. 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

W\ niki imienne: 
ZA (13) 
Łukasz Bednarski, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2) 
Justyna Bestry, Hanna Grzywińska 

Uchwała nr XXXIX/198/2021 

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

13. Wolne wnioski. 
W tym punkcie radny p. Krzysztof Skrzyniecki poinformował mieszkańcowi iż dniu 3 lutego 

bieżącego raku zostało przekazane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pismo dotyczące 
kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Radny Aleksander Wichrowski w typ punkcie poinformował, iż w Zespole Szkół Miejskich 
przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się rekrutacja do klas pierwszych w celu 
utworzenia klasy sportowej. Rady nadmienił, iż program nauczania we wszystkich klasach 
jest taki sam, różnica polega tylko na zwiększeniu liczby zajęć sportowych . Pan Aleksander 
Wichrowski zwrócił się do mieszkańców miasta , który maja dzieci wykazujące aktywność 
ruchowa aby zapisywali swoje pociechy do tej klasy. Rany zaapelował aby informacja w 
powyższym temacie zamieścić na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 

W dyskusji wzięli udział: 



- Krzysztof Skrzyniecki 
- Aleksander Wichrowski 
- Łukasz Pietrzak 
- Łukasz Bednarski 

14. Zamknięcie Sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta. Łukasz 
Pietrzak zamknął XXXIX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przewodniczący 
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 

Przy goto wał(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 



Wyniki glosowania 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia. 

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

Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 

NIEOBECNI (4) 

Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Józef Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska 

Głosowanie zakończono w dniu: 30 marca 2021, o godz, 15:36 


