
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni - Sesja 

Protokół nr XL/2021 
XL Sesja w dniu 30 marca 2021. Sesja Rady Miasta w trybie on-line. 
Obrady rozpoczęto 30 marca 2021 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 18:30 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków. Pani Hanna Grzy wińska, oraz p. Józef Pietrzak nie 
uczestniczyli w obradach XL Sesji Rady Miasta Golubia - Dobrzynia. 

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 XL Sesję 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

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

3. Wybór Sekretarza obrad. 

Wybór Sekretarza obrad nie został dokonany 

4. Wnioski do porządku obrad. 

W tym punkcie wniosków do porządku obrad nie stwierdzono. 



5. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Wyniki głosowania 

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 Grzy wińska, Józef Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska 

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

Przewodniczący Komisji Przewodniczący komisji odczytali sprawozdanie z prac komisji w 
okresie międzysesyjnym w następującej kolejności. Przewodnicząca komisji infrastruktury p. 
Justyna Bestry odczytała sprawozdanie z posiedzenia komisji, Przewodnicząca komisji skarg 
wniosków i petycji p. Anna Paprocka odczytała sprawozdanie z posiedzenia komisji, 
Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Łukasz Bednarski odczytał sprawozdanie z posiedzenie 



komisji, Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał sprawozdanie z posiedzenia 
komisji komunalnej 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. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny p. Krzysztof Skrzy niecki: 

1. Radny p. Krzysztof Skrzyniecki zapytał czy Urząd Miasta otrzymał wsparcie rządowe 
na pokrycie rat związanych z pandemią Covid-19. 

Radna p. Dominika Piotrowska: 

1. Radna p. Dominika Piotrowska odniosła się do projektu uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, która zostanie poddana pod głosowanie na 
dzisiejszej sesji Rady Miasta i skierowała następujące zapytania: 

- ile aktualnie posiadamy zwierząt? 

- czy osoba odpowiedzialna za prywatne schronisko „Zielone Pole" wywiązuje się nadal 
z umowy w celu aktualizacji zdjęć? 

- gdzie i kiedy zostały przeprowadzone akcje edukacyjne w zeszłym roku? Radna w 
swojej interpelacji oznajmiła, że w dniu dzisiejszym zostanie złożone pismo przez 
radną w celu promowania raz w tygodniu psów do adopcji na facebooku i prosi o 
odpowiedź udzieloną na piśmie. 

2. W drugiej interpelacji radna zapytała na jakim etapie jest decyzja Konserwatora 
Zabytków w celu nasadzenia drzew na Golubskiej Starówce? 

3. W kolejnej interpelacji radna zapytała na jakim etapie jest realizacja wygranych 
projektów złożonych w budżecie obywatelskim? 

4. Następnie radna zapytała na jakim etapie jest realizacja monitoringu miejskiego? 
Radna jest zdania, aby Urząd Miasta porównał dwie oferty, która pozwoli oszacować 
koszty serwisowania monitoringu przez Urząd Miasta. Oszacowanie kosztów 
pozwoliłoby na wyłonienie bardziej korzystniejszej oferty dla budżetu miasta. 

5. W kolejnej interpelacji radna zapytała najakim etapie jest realizacja budowy parkingu 
od Urzędu Miasta do Marketu Delikatesy? 



6. Następnie radna p. Dominika Piotrowska odniosła się do załączonego pisma na 
platformie portalu e -sesja dotyczące lokalizacji, estetyki usytuowanej toalety toi-toi 
przy Urzędzie Miasta, oraz utworzenie strategii turystyki dla miasta, która zdaniem 
radnej jest na niskim poziomie. Radna zwróciła się do Burmistrza Miasta pytając 
o strategię turystyczną dla naszego regionu, oraz jakie zdanie jest Burmistrza Miasta o 
przekazanych ww. pismach? Radna zaproponowała przedyskutowanie tematu 
dotyczącego zakupu parkietów - mini ogródków służących do odpoczynku na świeżym 
powietrzu do parku miejskiego przed Urzędem Miasta, oraz na Golubskiej Starówce. 

Wiceprzewodniczący Radv Miasta p. Andrzej Kuciński: 

1. W pierwszej interpelacji radny p. Andrzej Kuciński przyłączył się do interpelacji 
swojego przedmówcy radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącej nasadzenia drzew 
na Golubskiej Starówce? 

2. W drugiej interpelacji radny zwrócił się z prośbą o uporządkowanie zalegających 
suszek na drodze prowadzącej w stronę Lisewa. 

3. W kolejnej interpelacji radny poprosił o umieszczenie harmonogramu pozimowego 
sprzątania miasta na stronie Urzędu Miasta. 

Radn\ p. Marek Stawski: 

1. W pierwszej interpelacji radny zapytał na jakim etapie jest naprawa lamp 
oświetlających usytuowanych wzdłuż ulicy Konopnickiej? 

2. W drugiej interpelacji radny zwrócił uwagę na usytuowane domków dla kotów w lasku 
miejskim przy ul. Żeromskiego? 

3. W kolejnej interpelacji radny poprosił o uporządkowanie lasku z zalegających suszek, 
oraz zainicjował lustrację całego lasku mieszczącego się przy ul. Żeromskiego. 
Powstałe suszki zagrażają bezpieczeństwu mieszkańcom spacerującym na 
wspomnianym terenie. 

4. Radny p. Marek Stawski w imieniu przedsiębiorców handlujących przy pasażu 
handlowym przy ul. Konopnickiej zwrócił problem na utrzymanie czystości na 
chodniku po utwardzonym terenie przy chodniku. Na utwardzonym terenie powstało 
błoto przez przejeżdżające auta poprzez wskazany teren. Radny poprosił o przychylenie 
się do tematu. 

Przewodniczącą komisji infrastruktury p. Just\na Bestry: 

1. Radna p. Justyna Bestry nawiązała do projektu umowy dzierżawy dotyczącej 
monitoringu miejskiego. Zapytała czy w załączniku nr 1 projektu umowy monitoringu 
znajduje się bulwar przy ul. Browarowej. Jeżeli nie to czy istnieje możliwość techniczna 
przeniesienia kamery która jest zamontowana w obrębie ul. Hallera na bulwar przy ul. 
Browarowej. 

Wiceprzewodniczący Radv Miasta p. Konrad Zaporowicz: 



1. W pierwszej interpelacji radny zapytał na jakim etapie są podjęte prace związane z 
utwardzeniem dróg gruntowych? Czy interpelacje dotyczące naprawy dróg należy 
składać osobiście czy zostanie przyjęty plan remontów dróg gruntowych Osiedli? 

2. W drugiej interpelacji radny zapytał kiedy firma zajmująca się odbiorem bioodpadów 
planuje odbiór odpadów z posesji na terenie miasta? 

3. W kolejnej interpelacji radny zapytał kiedy Urząd Miasta planuje realizacje inwestycji 
zaplanowanych na 2021 rok na terenie miasta? 

Przewodniczący Rade Miasta p. Łukasz Pietrzak: 

1. Przewodniczący Rady Miasta w pierwszej interpelacji zapytał czy Starostwo 
Powiatowe udzieliło odpowiedzi na wniosek dotyczącej współfinansowania 
planowanej inwestycji pt.„ Modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-
Dobrzyniu? 

2. Przewodniczący Rady zapytał czy będą kierowane wnioski na sprawców 
spowodowanych kolizji poprzez uszkodzeń latarni? 

3. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o uporządkowanie terenu przez 
pracowników Wydziału Gospodarczego przy ul. Drwęckiej? 

9. Przerwa w obradach 20 min. 

Przewodniczący Rady ogłosił za decyzją radnych 20 minutowa przerwę 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak wznowił obrady XL Sesji Rady Miasta o godz. 17; 10 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili: Burmistrz Miasta p. Mariusz 
Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Róża Kopaczewska, Sekretarz Miasta p. Przemysław 
Kuczkowski, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Justyna Stokowska, Kierownik Wydziału 
Gospodarczego p. Karol Kaślewicz. 

1. Na pierwsza interpelację radnego p. Krzysztof Skrzynieckiego dotyczącą wsparcia 
rządowego na pokrycie strat związanych z pandemią Covid-19 związanych z 
targowiskiem miejskim w Golubiu-Dobrzyniu odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta p. 
Mariusz Piątkowski odpowiadając, że na terenie całego kraju wszystkie targowiska 
miejskie funkcjonują pomimo obostrzeń. Nie pobierane są opłaty targowe od 
przedsiębiorców handlujących na targowisku miejskim, z tego względu iż rząd ogłosił 
że będzie finansował pobory z wpływów z roku 2019. 

2. Na zadaną interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotycząca programu opieki nad 
zwierzętami i zadanej interpelacji w powyższym temacie Burmistrz Miasta oznajmił, że 
zgodnie z wolą radnej odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 



3. Na kolej na interpelacj ę dotyczącą prac związanych z nasadzeniem drzew na Golubskiej 
Starówce o udzielenie odpowiedzi została poproszona Kierownik Wydziału 
Infrastruktury p. Justyna Stokowska informując, iż nasadzenie drzew na Golubskiej 
Starówce ma się odbyć na części podlegającej pod Konserwatora Zabytków min. 
koncepcja projektu, zezwolenie na przeprowadzenie prac. W tym celu Burmistrz Miasta 
p. Mariusz Piątkowski podpisał list intencyjny z Politechniką Krakowską również 
omawiane są szczegóły i częściowo są wdrażane prace. Pani Justyna Stokowska 
zadeklarowała, iż nasadzenia drzew na Golubskiej Starówce będą podlegały 
konsultacjom społecznym. Ze względu na okres związany z pandemią prace zostały na 
chwilę wstrzymane. Kierownik Wydziału Infrastruktury dodała również, iż po 
wykonaniu koncepcji i uzyskaniu zgody od Konserwatora Zabytków muszą zostać 
podane szczegółowe gatunki drzew. Wspomniała, że w następnym roku Urząd Miasta 
wystąpi o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
zakresie nasadzenia drzewa w szczególnych miejscach. Z dokumentacją techniczną 
prace powinny zostać zakończone w 2021 roku. 

Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Miasta zachęcając mieszkańców do udziału w 
konsultacjach społecznych w powyższym zakresie. Nadmienił, że Rewitalizacja Golubskiej 
Starówki pociągnęła za sobą duże nakłady finansowe, a wiele osób zgłasza uwagi z powodu 
braku zieleni na Golubskiej Starówce. 

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska informując, że w tym roku 
zostały przyjęte środki w budżecie miasta na prace dotyczące koncepcji Golubskiej 
Starówki. W poprzednim roku zostały podjęte rozmowy z Politechniką Krakowską. W tym 
roku element koncepcji Starówki wiązał się ze środkami finansowymi, które zostały 
zagwarantowane w budżecie tegorocznym. Co do konsultacji społecznych i tworzących się 
propozycji przez Studentów Politechniki Krakowskiej będą odpowiednie informacje na 
strome Urzędu Miasta, oraz facebook dla mieszkańców miasta, oraz dla radnych. 

4. Na kolejną interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotycząca etapu realizacji 
budżetu obywatelskiego o udzielenie odpowiedzi została poproszona Kierownik 
Wydziału Infrastruktury p. Justyna Stokowska informując, że samorząd jest na etapie 
wykonywania dokumentacji technicznej związanej z wykonawstwem infrastruktury 
przedszkolnej. Po wykonaniu dokumentacji technicznej Urząd Miasta ubiegał się 
będzie o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy 
przystępować do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji będziemy przystępować 
do następnego etapu budżetu obywatelskiego czyli do nasadzenia 100 drzew dla 
Golubia-Dobrzynia. Zadania są wykonywane etapami w kolejności. Nie jesteśmy w 
stanie powiedzieć jaki będzie koszt zrealizowania pierwszego zadania infrastruktury 
przedszkolnej. 

Radna p. Dominika Piotrowska zabrała ponownie głos pytając czy wszystkie trzy 
inwestycje, które uzyskały największą ilość głosów zostaną zrealizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego? 

Kierownik Wydziału Infrastruktury odpowiedziała, że tegoroczna kwota w ramach budżetu 
obywatelskiego wynosi 100 000,00 zł i ze wszystkimi zadaniami musimy się zmieścić 
w tej kwocie.- powiedziała p. Justyna Stokowska. 

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska reasumując, iż realizacja 
zadania budżetu obywatelskiego na ten roku została zaplanowana kwota 100 000, 00 zł. Na 



każde projektu są zagwarantowane kwoty w budżecie. W chwili obecnej realizowane jest 
zadanie, które otrzymało największą ilość punktów i zostało zakwalifikowane do realizacji. 
To zadanie ma w projekcie według kosztorysu kwotę 80 000, 00 zł. Jeżeli kwota 
sugerowana na realizację zadania przekroczy sugerowana kwotę trzeba wystąpić o zmiany 
budżetu. Nie podpiszemy umowy jeżeli kwota będzie wyższa aniżeli 80 000, 00 zł. Na tą 
chwilę trzeba rozpocząć i zakończyć prace związane z procedurą realizacji pierwszego 
projektu. 

5. Na kolejną interpelacje radnej p. Dominiki Piotrowskiej odpowiedzi udzielił Burmistrz 
Miasta odpowiadając, iż nazwy ulic nadaje rada miasta stosowna uchwałą. Jeżeli radni 
zadecydują, że chcą opinii mieszkańców w powyższym temacie, ponieważ Rada Miasta 
ma decyzyjność w tej sprawie. Urząd Miasta służy pomocą w realizacji ankiety o ile 
Państwo radni wyrażą taką wolę z uwzględnieniem woli mieszkańców. 

6. Na kolejna interpelację radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącej realizacji umowy 
monitoringu miejskiego. Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi sugerując, iż oczekuje 
na opinię Radnych Rady Miasta. 

Głos w tej sprawie zabrała radna p. Dominika Piotrowska sugerując, iż temat został omówiony 
na posiedzeniu komisji rady miasta, lecz zgodnie ze wnioskiem radnego p. Franciszka 
Jagielskiego zostały przedstawione i porównanie kosztów związane z zakupem sprzętu przez 
Urząd Miasta oraz przedstawienie kosztów przez firmę prywatną. 

7. Na kolejną interpelacje radnej p. Dominiki Piotrowskiej o udzielenie odpowiedzi 
została poproszona p. Justyna Stokowska informując, iż Urząd Miasta wystąpił 
o partycypację w kosztach do Samorządów mieszczących się w budynku tzn. Starostwa 
Powiatowego, oraz Wójta Gminy Golub-Dobrzyń. Pismo w sprawie wyrażenia zgody 
w partycypacji w kosztach otrzymane zostało ze Starostwa Powiatowego, lecz 
oczekujemy na odpowiedź w chwili obecnej z Gminy Golub-Dobrzyń. 

8. Na następną interpelacje radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotyczącej lokalizacji 
usytuowania toalety odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta sugerując, iż powstała 
toaleta przy Urzędzie Miasta jest forma tymczasową. Burmistrz Miasta oczekuje na 
propozycje odnoście nowej estetyki toalety oraz jej lokalizacji. Jeżeli chodzi 
o turystykę w Golubiu-Dobrzyniu Burmistrz Miasta poinformował, że zostały 
zatwierdzone środki w ramach konkursu wymiany tablic informacyjnych w Golubskiej 
części miasta. Jeżeli chodzi o wymianę witaczy na wjeździe do Golubia-Dobrzynia to 
środki finansowe na cel są znacznie duże, oraz trzeba znaleźć środki na ten cel. 
Burmistrz Miasta odniósł się również do kolejnego tematu podnoszonego w sferze 
społecznościowej nadmienił, że decyzja należy do radnych rady miasta i przeznaczenie 
środków na realizację zadania związanego z zakupem straganów na Rynek Golubski. 
Burmistrz Miasta jest zdania aby z usytuowaniem straganów na Golubskiej Starówce 
być ostrożnym, ponieważ może pogorszyć sytuację przedsiębiorcom handlującym na 
Rynku Golubskim mogliby mieć problem z utrzymaniem działalności chociażby 
w okresie letnim. 

9. Na interpelację radnego p. Andrzeja Kucińskiego dotyczące zalegających suszek na 
drodze prowadzącej w stronę Lisewa. Burmistrz Miasta oświadczył, iż każda suszka 
bądź drzewa wymaga zgody po lustracji i oględzinach Instytucji Starostwa 
Powiatowego. W chwili obecnej osoby zajmujące się lustracją obszarów zalesionych 
przebywają na kwarantannie. Jeżeli osoby zajmującą się tą dziedziną lustracją obszarów 



zalesionych powrócą do obowiązków zostaną zapoznani ze sprawą. Po zaakceptowaniu 
faktu zalegające suszki mogą zostać usunięte. O doprecyzowanie odpowiedzi została 
poproszona Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Justyna Stokowska informując, iż 
przy wcześniejszych zapytaniach Urząd Miasta zwrócił się ze stosownym wnioskiem 
do Starostwa Powiatowego o dokonanie lustracji Urząd Miasta oczekuje na odpowiedź. 
Po wykonaniu oględzin można podjąć czynności związane z wykonaniem zabiegów 
wito sanitarnych. 

O udzielenie odpowiedzi został poproszony Kierownik Wydziału Gospodarczego p. Karol 
Kaślewicz odpowiadając, iż niezwłocznie zadanie zostanie zrealizowane dotyczące 
zabezpieczenia suszek jakie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańcom miasta. 

10. Na kolejna interpelację radnego p. Andrzeja Kucińskiego odpowiedzi również udzielił 
Kierownik Wydziału Gospodarczego p. Karol Kaślewicz informując, że dnia 23 marca 
zostało rozpoczęte pozimowe sprzątanie ulic. Następnie zostanie wykonane sprzątanie 
całego miasta. Zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 
harmonogram sprzątania poszczególnych ulic na terenie całego miasta. 

11. Burmistrz Miasta poprosił Pana Karola Kaślewicza o odpowiedź na zadaną interpelację 
radnego p. Marka Stawskiego dotycząca naprawy lampy oświetlającej przy ul. 
Konopnickiej informując, iż Energa- oświetlenie zadek! aro wała naprawę lampy do dnia 
31 marca. 

12. Na kolejną zadaną interpelacje radnego p. Marka Stawskiego dotycząca utrzymania 
czystości na chodniku przy pasażu handlowym przy ul. Konopnickiej. Pan Kaślewicz 
wspomniał, iż wspomniany teren nie należy do zasobów Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń. Poinformował, że przekaże pismo w tej sprawie do odpowiedniej osoby. 
Wspomniał również, że temat kilkakrotnie został poruszany i omówiony na posiedzeniu 
komisji infrastruktury rady miasta dotyczący zagospodarowania terenu. 

Odnośnie lamp oświetlających przy ul. Konopnickiej skrzyżowanie z ul. Pod Arkadami temat 
zostanie sprawdzony, iż wspomniany teren jest terenem prywatnym.- powiedział p. Karol 
Kaślewicz.- odpowiedź zostanie udzielona. 

13. Na interpelację radnej p. Justyny Bestry odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta 
sugerując, iż przy ul. Hallera pozostała wcześniej zamontowana kamera, a zastanowić 
się nad zamontowaniem kamery na Bulwarze przy ul. Browarowej. 

14. Na pierwszą interpelację radnego Pana Konrada Zaporowicza dotyczącą podjęcia prac 
wyrównywania dróg gruntowych. O udzielenie odpowiedzi został poproszony 
Kierownik Wydziału Gospodarczego. Cyklicznie obserwowane są stany dróg 
gruntowych. Również zachęcił do bezpośredniego zgłaszania potrzeb naprawy dróg 
Siedziba Wydziału Gospodarczego znajduje się przy ul. Szosa Rypińska 19 B. 

15. Na kolejną interpelacje radnego p. Konrada Zaporowicza dotycząca inwestycji na 
terenie miasta w roku 2021 roku o udzielenie odpowiedzi została poproszona Pani 
Justyna Stokowska Kierownik Wydziału Infrastruktury informując, iż plan wykonania 
remontu chodników, oraz nowej infrastruktury miejskiej zostanie wykonany po 
wykonaniu dokumentacji technicznej. Przewidywany termin kwiecień, maj br. 



16. Na ostatnia interpelacje radnego p. Konrada Zaporowieza dotycząca odbioru bio-
odpadów z posesji odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta sugerując, jeżeli istnieje 
problem z odbiorem odpadów komunalnych poprosił, aby uwagi zostały przekazywane 
na bieżąco. 

17. Na pierwszą interpelację Przewodniczącego Rady Miasta p. Łukasza Pietrzaka 
dotycząca odpowiedzi w celu współdofinansowania realizacji zadania pn. 
„ Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji" Burmistrz Miasta odpowiadając odczytał 
pismo skierowane do Burmistrza Miasta w powyższej sprawie. 

18. Na kolejną interpelację Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca o udzielenie 
odpowiedzi został poproszony Kierownik Wydziału Gospodarczego p. Karol Kaślewicz 
informując, iż wszelkie sprawy dotyczące dewastacji lamp oświetlających zostały 
zgłoszone do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Wspomniał 
o ostatnim zniszczeniu lamp w fosie Golubskiej. Niektóre lamy znajdujące się na terenie 
Golubia-Dobrzynia jest to mienie Energa-oświetlenie i w związku z tym operator dba 
o rozliczenie się z osobami dewastacji lamy lub sprawcami wypadku. 

19. Na ostatnią interpelację Przewodniczącego Rady Miasta odpowiedzi udzielił Pan Karol 
Kaślewicz informując, iż po uzyskaniu zgody na wycięcie drzew niezwłocznie temat 
zostanie zrealizowany. 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miasta wywołał ponownie ąuorum. 

Na 15 radnych w dzisiejszych obradach sesji bierze udział 13 radnych. 

11. Podjęcie uchwał: 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwał: Głosowanie w sprawie odczytywania uchwał podczas Sesji Rady Miasta. Czy 
Radni są za nieodczytywaniem uchwał?. 

Wvniki głosowania 

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

Wvniki imienne: 

ZA (13) 

Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika 



Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2) Hanna Grzy wińska, Józef Pietrzak 

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 
grudnia 2020 r., w sprawie budżetu na 2021 rok; 

Głosowano w sprawie 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 
2020 r., w sprawie budżetu na 2021 rok;. 

Wyniki "losowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński. Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (2)1 Ianna Grzy wińska, Józef Pietrzak 

Uchwała nr XL/199/2021 

b) w sprawie uznania petycji pt.„Alarm! STOP Zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE! za niezasługującą na uwzględnienie; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie uznania petycji pt. „Alarm! STOP Zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE! za niezasługującą na uwzględnienie;. 



W\ niki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

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

Hanna Grzy wińska, Józef Pietrzak 

Uchwała nr XL/200/2021 

c) w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a 
pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonowania Torunia; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a 
pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Finkcjonowania Torunia;. 

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

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

Hanna Grzy wińska, Józef Pietrzak 

Uchwała nr XL/201/2021 

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szosa Rypińska oraz umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej przy ul. Plac 1000-lecia; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szosa Rypińska oraz umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej przy ul. Plac 1000-lecia;. 



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

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

Uchwała nr XL/202/2021 

e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej. 

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

Uchwała nr XL/203/2021 

f) w sprawie przyjęcia,, Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2021 rok; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia,, Programu opieki na zwierzęta bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2021 rok;. 

W\ niki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 



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

Hanna Grzy wińska, Józef Pietrzak 

Uchwala nr XL/204/2021 

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

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał interpelacje złożone w okresie 
między sesyjnym. 

13. Wolne wnioski. 

W punkcie wolne wnioski głos zabrał radny p. Krzysztof Skrzyniecki sugerując, aby został 
powołany zespół w składzie radnych oraz mieszkańców miasta do spraw promocji i turystyki 
miasta Golubia-Dobrzynia. 

Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Przewodniczący Rady Miasta p. Burmistrz 
Piątkowski, oraz radny Pan Marek Stawski złożyli życzenia świąteczne z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkiej Nocy. 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miasta wywołał ponownie ąuorum na zakończenie 
obrad zgodnie z nowymi zmianami przyjętymi w Statucie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Na 
15 radnych w obradach XL Sesji Rady Miasta wzięło udział 13 radnych. 

14. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak zamknął obrady XL Sesji Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia. 

Przewodniczący 
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 



Przy goto wał(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 



Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 30 marca 2021r.f 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wy. niki imienne: 
ZA (14) 
hukasz Bednarski, Justyna Bestry, 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 (1) 
Hanna Grzywińska 

Głosowanie zakończono w dniu: 27 kwietnia 2021, o godz. 15:38 


