
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni-Sesja 

Protokół nr 45/2021 
XLV Sesja w dniu 27 lipca 2021 
Obrady rozpoczęto 27 lipca 2021 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 18:15 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków. Nieobecni radni: Hanna Grzywińska, Andrzej 
Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander 
Wichrowski. 

Obecni: 

1. Łukasz Bednarski 
2. Justyna B estry 
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. 

O godzinie 14.30 XLV sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia VIII kadencji otworzył 
Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak. Przewodniczący przywitał przybyłych na sesję 
Radnych Rady Miasta, Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, Zastępcę Burmistrza 
Miasta Różę Kopaczewską, Sekretarza Miasta Przemysława Kuczkowskiego, oraz 
pracowników Urzędu Miasta. 

2. Stwierdzenie ąuorum. 

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu Przewodniczący 
Rady stwierdził, iż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 9 radnych, co stanowi 
ąuorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować prawomocne decyzje. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Łukasz Pietrzak przechodząc do kolejnego punktu obrad, zaproponował, 
aby funkcję Sekretarza Obrad XLV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia objął 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konrad Zaporowicz. 



Radny wyraził zgodę na pełnienie obowiązków Sekretarza Obrad. Wobec powyższego wybór 
Sekretarza został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, przy 9-osobowym składzie 
Rady dzisiejszej sesji. 

Głosowano w sprawie: 

Wybór Sekretarza obrad. Kandydatura Konrad Zaporowicz. 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA(9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, 
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI(6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

4. Wnioski do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż na dzisiejszej sesji jest wprowadzenie 
do porządku obrad trzech uchwał. W związku z brakiem sprzeciwu Przewodniczący poddał 
pod głosowanie wprowadzenie w porządek obrad w punkcie 11 h, 11 i, 11 j poniższych 
projektów uchwał. 

Głosowano w sprawie: 

Wnioski do porządku obrad. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 11 h projektu 
uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXX/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 
22 grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Golubia-Dobrzynia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 7, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA(7) 

Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, 
ŁukaszPietrzak,KonradZaporowicz 
PRZECIW(l) 



FranciszekJagielski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dominika Piotrowska 

NIEOBECNI (6) 

Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Glosowano w sprawie: 

Wnioski do porządku obrad. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 11 i projektu 
uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 
grudnia 2020 r., w sprawie budżetu na 202 lr. 

Wyniki glosowania 

ZA: 7, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA(7) 

Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, 
ŁukaszPietrzak,KonradZaporowicz. 

PRZECIW (1) 

Franciszek Jagielski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Dominika Piotrowska 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Glosowano w sprawie: 

Wnioski do porządku obrad. Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 11 j projektu 
uchwały zmieniająca uchwałę Nr 1/4/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 
2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta. 

Wyniki glosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 



Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski,Aleksander Wichrowski. 

5. Przyjęcie protokołów: 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów. Protokoły zostały 
poddane pod głosowanie i jednomyślnie przyjęte. Żadnych uwag do protokołów nie 
stwierdzono. 

a) XLIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Głosowano w sprawie: 

XLIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia z dnia 16 czerwca 2021 r. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

b) XLIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Głosowano w sprawie: 
XLIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyjęcie protołu z Sesji XLIV 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 lipca 2021 roku.. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 



Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

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

W pierwszej kolejności sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Justyna Bestry, następnie sprawozdanie z prac 
w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Komisji Komunalnej Józef Pietrzak, 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak przedstawił sprawozdanie ze Wspólnego 
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

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

Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski przedstawił sprawozdanie z prac w okresie 
międzysesyjnym. Zastępca Burmistrza Miasta Róża Kopaczewska przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania uchwał. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca komisji infrastruktury p. Justyna Bestry: 

JL Radna p. Justyna Bestry zwróciła się z prośbą do Kierownika Wydziału Komunalnego 
p. Dawida Jareckiego o przestawienie harmonogramu deratyzacji 
w lokalach mieszkalnych usytuowanych na Golubskiej Starówce. 

ZDruga interpelacja radnej również została skierowana do Kierownika Wydziału 
Komunalnego p. Dawida Jareckiego na prośbę mieszkańców Golubskiego Rynku radna 
zwróciła z prośbą o wystąpienie do firmy Ekosystem, aby wiaty śmietnikowe po odbiorze 
nieczystości pozostawiane były w należytym porządku. 

3. Kolejna interpelacja radnej p. Justyna Bestry zwróciła się z zapytaniem do Kierownika 
Wydziału Gospodarczego p. Karola Kaślewicza czy została udzielona odpowiedź od Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w celu usytuowania lustra drogowego przy ul. Brodnickiej. 

A W kolejnej interpelacji radna zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Wydziału 
Infrastruktury p. Justyna Stokowskiej czy istnieje możliwość, aby w miesiącu lipcu zostało 
zamontowana siatka, oraz został przywieziony piasek na plac do gry w siatkę przy ul. 
Browarowej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Konrad Zaporowicz: 

J_. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Konrad Zaporowicz zwrócił się z zapytaniem do 
Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego czy istnieje możliwość skorzystania 
z dodatkowych projektów wspomagających wymianę kotłów dla mieszkańców 
wielorodzinnych kamienic miasta Golubia-Dobrzynia. Obecny program Rządowy 
Czyste Powietrze nie uwzględnia w projekcie kamienic wielorodzinnych i nie 
przysługuje im żadne wsparcie z tego tytułu. 



2. W drugiej interpelacji radny na prośbę mieszkańców zwrócił się z zapytaniem czy 
istnieje możliwość zwiększenia nakładów miesięcznika gazety Ziemia Golubsko-
Dobrzyńska. 

Radna p. Dominika Piotrowska: 

L W pierwszej interpelacji radna p. Dominika Piotrowska w imieniu pracowników 
niepedagogicznych podległych Szkół zwróciła się o przedstawienie szczegółowych 
informacji na temat przekierowania ww. pracowników do Spółek Miejskich. 

2. W drugiej interpelacji radna zapytała o termin wdrożenia monitoringu miejskiego 
10 kamer, oraz poprosiła o przeanalizowania zakupu kamer we własnych zakresie 
i wdrożenia systemu przez pracowników Urzędu Miasta. 

3. W kolejnej interpelacji radna zapytała o konkretny termin naprawy ubytków 
nawierzchni trylinki na Osiedlu Leśnym. 

4. W następnej interpelacji radna zapytała o konkretny termin przygotowania 
dokumentacji nasadzenia drzew, oraz w jakim terminie zostaną nasadzone drzewa na 
Golubskiej Starówce. 

5. W kolejnej interpelacji radna zwróciła się z zapytaniem czy istnieje możliwość 
udostępnienia harmonogramu sprzątania ulic na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. 

G W kolejnej interpelacji radna zapytała w jaki sposób Urząd Miasta zaangażował się 
w promocję Turnieju Rycerskiego. 

7. W kolejnej interpelacji radna poprosiła Burmistrza Miasta o szczegółowe 
poinformowanie mieszkańców miasta na czym polega podjęcie uchwały w sprawie 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółce prawa handlowego. 

8. Radna zwróciła się z zapytaniem kiedy zostaną nasadzone rośliny zielone na skwerku 
w okolicach drogerii Rossmann. 

9. Radna w kolejnej interpelacji zapytała w jakim czasie zostaną wdrożone podjęte 
decyzje dla Przedsiębiorców Pasażu Handlowego przy ul. M. Konopnickiej. 

10. Radna poprosiła o udostępnienie harmonogramu imprez na cały miesiąc na Facebooku 
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

11. Radna zwróciła się z zapytaniem czy ponownie zostanie zasiana łąka kwietna wzdłuż 
ul. Lipnowskiej. 

Radna p. Monika Kwidzyńska: 

L Radna p. Monika Kwidzyńska w pierwszej interpelacjijzwrócila się z zapytaniem do 
Kierownika Wydziału Gospodarczego p. Karola Kaślewicza w jakim terminie zostaną 
odmalowane znaki poziome przejście dla pieszych prowadzące do Przedszkola 
Publicznego im. Marii Konopnickiej oraz do Marketu Intermarche przy ul. 
Sienkiewicza. 



2. W kolejnej interpelacji radna zwróciła się z zapytaniem czy Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. H. Rogowskiego wyraziła wolę partycypacji w kosztach remontu nawierzchni 
chodnika przy ul. Sienkiewicza. 

3. W następnej interpelacji w imieniu mieszkańców Osiedla Leśnego radna zwróciła się 
z prośbą o możliwość usunięcia betonowych płyt ograniczających wjazd na plac przy 
OSiR. 

Radny p. Franciszek Jagielski: 

l.W pierwszej interpelacji radny p. Franciszek Jagielski zgłosił problem dotyczący zbyt 
późnego włączania lamp oświetlających ulice miasta Golubia-Dobrzynia. 

2. W drugiej interpelacji radny poprosił aby informacje o planowanych na terenie miasta 
imprezach, wydarzeniach kulturalnych, koncertach, festiwalach zostały opublikowane zostały 
dla wiadomości mieszkańców w formie plakatów informacyjnych wywieszonych w witrynach 
sklepowych, na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta, a także na słupach ogłoszeniowych. 

Przewodnicząca komisji skarg wniosków i petycji p. Anna Paprocka: 

jLRadna p. Anna Paprocka zwróciła się z zapytaniem w jaki sposób Urząd Miasta będzie 
informował właścicieli domów jednorodzinnych, oraz zarządców budynków 
o obowiązku złożenia deklaracji od dnia 1 lipca 2021 roku. 

Przewodniczący komisji komunalnej p. Józef Pietrzak: 

LW imieniu mieszkańców radny poprosił Burmistrza Miasta o zwrócenie się do inwestora 
nieruchomości przy ul. Kościuszki teren po byłym Niepublicznym Przedszkolu „Julianek" 
uporządkowanie ww. terenu. 

2. W kolejnej interpelacji radny zapytał kiedy zostaną zrealizowane inwestycje przy ul. 
Katarzyńskiej i ul. Charszewskiego. 

3. W kolejnej interpelacji radny zaapelował problem braku możliwości podjazdu do wiat 
śmietnikowych przy ul. Katarzyńskiej ze względu na parkujące auta w tym miejscu. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak: 

^Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji infrastruktury drogowej, oraz w jaki sposób 
zostanie wykonany przetarg jeden na wszystkie inwestycje drogowe czy na każdą inwestycję 
przetarg zostanie ogłoszony osobno. 

2. W drugiej interpelacji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie 
wykonany remont schodów na Osiedlu Drwęckim. 

3. W kolejnej interpelacji radny zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie zostaną wycięte 
drzew przy ul. Drwęckiej, oraz kiedy zostanie zrealizowane zagospodarowanie terenu na ww. 
Osiedlu. 



4. W ostatniej interpelacji radny zwrócił się z zapytaniem czy zostały sprawdzone procedury 
dotyczące podjętych decyzji w sprawie zagospodarowania gruntu przy Pasażu Handlowym na 
ul. Konopnickiej. 

9. Przerwa w obradach 20 minut. 
Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w celu 
przygotowania odpowiedzi na zadane interpelację radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady wznowił obrady XLV Sesji Rady Miasyta 

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

1.Odpowiadając na pierwszą interpelacje kierownik wydziału komunalnego p. Dawid Jarecki 
poinformował, że zostało sporządzone pismo do zarządcy zasobów komunalnych dotyczące 
przeprowadzenia we wszystkich kamienicach w okolicach Golubskiej starówki i kamienicach 
w których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada udziały deratyzacji. Kierownik dodał, iż na 
stronie urzędu miasta i na stronie facebook pojawiła się informacja aby każdy z właścicieli 
budynków prywatnych, którzy maja problem z gryzoniami przeprowadzili deratyzacje w tym 
samym terminie. 
2.W odpowiedzi na kolejna interpelację kierownik wydziału komunalnego podkreślił, iż 
wszystkie uwagi zostaną przekazane do firmy Eko-System. Pan Dawid Jarecki dodał również, 
że godnie przepisami prawa to właściciele domu powinni wystawiać śmietniki przed swoja 
posesję. 
3.Kierownik wydziału gospodarczego urzędu miasta p. Karol Kaślewicz wskazał, iż wniosek 
został przekazany w marcu bieżącego roku do Starostwa Powiatowego, które jest zarządca 
ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego zostało 
wystosowane zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych o podjęcie rozważań na temat zmiany 
organizacji ruchy w temacie postawanie lustra drogowego bądź wyłączenia jednego miejsca 
parkingowego w pobliżu tego skrzyżowania. 
4.W odpowiedzi na ostatnia interpelacje radnej Pani Justyny Bestry odpowiedzi udzieliła 
kierownik wydziału infrastruktury p. Justyna Stokowska informując, iż zlecenie zostało już 
przygotowane i na chwalę obecna czekamy na dostawę siatki. Prawdopodobnie na początku 
sierpnia to zadanie zostanie zrealizowane. 

5.Na pierwszą interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dotyczącą modernizacji źródeł 
ciepła w budynkach wielorodzinnych Burmistrz Miasta nadmienił, iż wskazany temat można 
poddać pod dyskusje na posiedzeniu komisji, który wiąże się 
z zarezerwowaniem środków finansowych w budżecie miasta. Burmistrz Miasta dodał, iż prace 
związane z gazyfikacją w Golubskiej części miasta postępują w oczekiwanym tempie. 
Natomiast prace związane z gazyfikacją w Dobrzyńskiej części miasta postępują nieco wolniej, 
ponieważ jest większą inwestycją. 



6. Na drugą interpelację Konrada Zaporowicza Burmistrz Miasta wspomniał, iż wydanie gazety 
cieszy się dużym zainteresowaniem i do współpracy przyłączają się Samorządy Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego. W miesięczniku Ziemia Golubsko-Dobrzyńska zostaną 
zamieszczone informacje z działalności Samorządów Powiatu. Burmistrz Miasta nadmienił, iż 
w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z włodarzami Samorządu Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego w celu omówienia strategii rozwoju gazety Ziemia Golubsko-Dobrzyńska. 

7.W odpowiedzi na pierwszą interpelację p. Dominiki Piotrowskiej Burmistrz Miasta 
p. Mariusz Piątkowski wyjaśnił, że toczy się dyskusja na temat funkcjonowania miasta 
Golubia-Dobrzynia. Burmistrz podkreślił, iż spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta jak 
również z pracownikami Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. Głównym celem 
jest ulepszenie funkcjonowania jednostek miejskich jak również zachowanie pracy przez 
wszystkich pracowników, szczególnie w okresie trwającej pandemii. Burmistrz nadmienił, iż 
koszty związane z funkcjonowanie oświaty drastycznie się zwiększyły a zmniejszyła się 
otrzymywana subwencja oświatowa. Pan Mariusz Piątkowski nadmienił również, iż nie chce 
doprowadzić do obsługi szkół przez firmy zewnętrzne. Temat dotyczący realizacji zadań 
związanych z odśnieżaniem czy oczyszczaniem miasta i przejęcia tych prac przez miejską 
spółkę jest na etapie dyskusji. Z uwagi na fakt, iż miasto Golub-Dobrzyń nie posiada własnej 
spółki wszystkie usługi i realizacje zadań są zlecane podmiotom zewnętrznym, nie możemy 
realizować wielu zadań i potrzeb tzw.„ własnymi siłami" Podsumowując całą wypowiedź 
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia jeszcze raz podkreślił, że nie zapadły jeszcze decyzje, 
natomiast cały czas trwają dyskusje i rozmowy w powyższym temacie. 

8.Na kolejna interpelacje odpowiedzi udzielił sekretarz miasta p. Przemysław Kuczkowski 
wskazując, że na prośbę radnych zostały podjęte rozmowy z lokalnymi firmami zajmującymi 
się montażem kamer do monitoringu miasta. W pierwszym kwartale roku została 
przedstawiona oferta w postaci projektu umowy do zaopiniowania przez radnych Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia. Po wstępnej akceptacji, kilku radnych wskazało, aby negocjować cenę 
związaną z realizacją tego zadania. Po spotkanie z przedstawicielami firmy i faktem wciąż 
rosnących cen sprzętu na rynku nie było możliwość obniżenia ceny tej usługi. Następnie 
pojawiła się możliwość zakupem sprzętu przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, a firma 
realizowała by swoja usługę poprzez np. dostarczenia internatu, podciągnięcie światłowodu. 
Pan Przemysław Kuczkowski dodał również, że zostało zlecone informatykowi urzędu miasta 
sporządzenia zapytania ofertowego do kilku firm dotyczące ceny rynkowej zakupu 
odpowiedniego sprzętu. 

9.Na kolejną interpelację odpowiedzi udzielił kierownik wydziału gospodarczego p. Karol 
Kaślewicz mówiąc, iż na chwile obecną są wykonywane prace związane z odnowieniem 
oznakowania poziomego ulic. W następny etapie będę realizowane zadania związane z naprawą 
trylinki, w pierwszym etapie zostaną kontynuowane prace na osiedlu Drwęckim , następnie na 
osiedlu Leśnym. 

10.Odnosząc się do zapytania radnej p. Dominiki Piotrowskiej w sprawie nasadzenia drzew na 
Golubskiej Starówce zastępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewska przypomniała, iż 
trwają prace nad planem zagospodarowania starówki jak również nadmienił, że wspomniane 
zadanie może zostać realizowane w momencie zabezpieczenia środków w budżecie miasta 
z przeznaczeniem na ten cel. Nasadzenie drzew będzie możliwa po uzyskaniu koncepcji 
zagospodarowania Golubskiej Starówki, nad którą pracujemy wraz z Politechniką Krakowską. 



1 l.W odpowiedzi na kolejna interpelację kierownik wydział gospodarczego p. Karol Kaślewicz 
przypomniał, iż wcześniej taka interpelacja była składana przez radnego p. Andrzeja 
Kucińskiego i harmonogram sprzątania ulic został przekazany na ręce Przewodniczącego 
Rady Miasta. Na prośbę radnej p. Dominiki Piotrowskiej kierownik dodał, iż informacja 
z harmonogramem sprzątania ulic zostanie również zamieszczona na stronie facebooka Urzędu 
Miasta Golubia-Dobrzynia. 

12.Odpowiedzi na kolejna interpelacje udzieli Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski 
nadmieniając, iż w miesiącu czerwcu pojawiły się zmiany w biurze promocji miasta 
Golubia-Dobrzynia dodając, iż zostały udostępniane informacje na temat tegorocznego turnieju 
rycerskiego. Burmistrz zaznaczył, że zarówno zamek jak i turniej rycerski jest wizytówką 
naszego miasta i zawsze się z nim utożsamia. Pan Mariusz Piątkowski zasugerował radnej Pani 
Dominice Piotrkowskiej, aby informacje o działaniach bądź imprezach organizowanych przez 
Urząd Miasta były przez nią udostępniane na stronie internetowej. Głos w powyższym temacie 
zabrała również zastępca Burmistrza p. Roża Kopaczewska zaznaczając, że przewodnik 
turystyczny pracuje całym rokiem, jest dostępny pod numerem telefonu jak również jest 
dostępny w punkcie turystycznym „ Domek pod Cieniami" pracował również podczas 
tegorocznego turnieju rycerskiego. 

13.Odnosząc się do zadanej interpelacji w sprawie wyjaśnień dotyczących uchwały 
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 
adwokat urzędu miasta Pan Piotr Pawłowski wskazał, iż uchwała została wywołana z potrzeby 
przystąpienie do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i podjęcie tej 
uchwały wymagają przepisy prawa. Uchwała odnosi się do bieżącego gospodarowania 
udziałami i akcjami w spółkach już istniejących. Pan Piotr Pawłowski zwrócił uwagę iż w 
uchwale pojawił się błąd i w chwili obecnej musimy postanowić co z nią zrobić. W paragrafie 
3 ust. 2, który mówi o tym, że Burmistrz Miasta wydaje zarządzenie w sprawie wnoszenia , 
zbywania i cofania udziałów i akcji po uzyskaniu opinii wszystkich komisji Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia wyrażanych podczas ich wspólnego posiedzenia. Adwokat dodał, iż 
brzmienie tego przepisu jest właściwe i uwzględnia dyskusje, które zostały wypracowane 
podczas ostatniego wspólnego posiedzenia. 

W tej uchwale pojawił się również paragraf 7 ust. 1 który mówi o tym , ze przed wniesieniem, 
cofnięciem lub zbyciem udziałów lub akcji o wartości do 100 tys. zł Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia zasięga opinii właściwej komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w pozostałych 
przypadkach opinii Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w formie uchwały. Pan Piotr Pawłowski 
jeszcze raz podkreślił iż zapis cytowanego paragrafu 3 ust. 2 jest w tym przypadku właściwszy 
i daje większe uprawnienie radnym. 
W powyższym temacie Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował aby 

wkreślić z podejmowanej uchwały błędny paragraf i głosować nad uchwała 
w poprawnej wersji. 
14.Na kolejną interpelacje odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Gospodarczego 
p. Karol Kaślewicz informujące, że po powrocie z urlopu osoby zajmującej się zielenią 
w mieście takie zadanie zostanie zrealizowane. 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta poprosił o informacje dotycząca liczby 
pracowników wchodzących w skład wydziału gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia.Udzielając odpowiedzi kierownik wydziału nadmienił, iż wydział posiada 
16 pracowników w tym 2 osoby są na zwolnieniu chorobowym, 3 bądź 4 osoby są na urlopie 
3 osoby kosza trawy, 2 osoby zajmują się podlewaniem kwiatów i bieżącymi remontami, 



2 osoby naprawa trylinek, malowanie pasów, 3 osoby sprzątają ulice, 1 osoba opróżnia 
śmietniki, 4 bądź 5 osób zajmuje się bieżąca obsługa urzędu miasta. 
16.W odpowiedzi na interpelacje informacji udzieliła kierownik wydziału infrastruktury 
p. Justyna Stokowska mówiąc, iż rozważano możliwość utwardzenia terenu przy 
ul. Konopnickiej w okolicy pawilonów handlowych płytami ażurowymi jak i kamieniem. 
Wcześniej na tym terenie zostały wykonane eko-kratki przez Miejski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji na ten system została udzielona gwarancja która trwa do końca br. roku i na 
chwilę obecną nie możemy tego zmienić. Temat związana z realizacją zadania w postaci 
utwardzenia omawianego terenu może być podjęty dopiero po wygaśnięciu obecnej gwarancji. 
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zapylał czy z płyt ażurowych można wykonać 
przejazd i czy będzie to traktowane jako teren biologicznie czynny. Odnosząc się do zapytania 
pani kierownik wydziału infrastruktury poinformowała, ze nie będzie to teren biologicznie 
czynny ze względu na przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli 
chodzi o wydzielenie i scalenia terenu należącego do przedszkola publicznego przy 
ul Sienkiewicza i bezpośrednio przyległego do ul. Konopnickiej przy pasażach handlowych 
pani Justyna Stokowska nadmieniła , iż na terenie przedszkola powstanie wiata rekreacyjna 
i nie można tego terenu scalić ani podzielić. Burmistrz miasta Pan Mariusz Piątkowski 
nadmienił, iż w temacie braku miejsc parkingowych w centrum miasta wskazał, że jesteśmy 
na etapie opracowania przebudowy ul. Marii Konopnickiej i na tym terenie uwzględnione są 
nowe miejsca parkingowe. 

Odpowiadając na interpelację dotyczącą utworzenia harmonogramu imprez Burmistrz 
przypomniał, iż taki harmonogram został radnym przedłożony. Ze względu na trwającą 
pandemię ciężko przewidzieć, czy zaplanowane wcześniej imprezy będą mogły być 
realizowane. 

17. Na pierwszą interpelację radnej Moniki Kwidzyńskiej o udzielenie odpowiedzi został 
poproszony Karol Kaślewicz Kierownik Wydziału Gospodarczego informując, iż prace 
związane z oznakowaniem poziomym są rozpoczęte i wszystkie oznakowania poziome na 
ulicach zostaną odświeżone. 

18. Na pierwszą interpelację radnej p. Moniki Kwidzyńskiej Burmistrz Miasta Mariusz 
Piątkowski odpowiedział, iż w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące partycypacji w kosztach budowy chodnika przy ul. 
Sienkiewicza. 

19. Na kolejną interpelację radnej Moniki Kwidzyńskiej dotyczącej zalegających płyt 
betonowych na placu w pobliżu OSiR Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski nadmienił, 
że temat zostanie sprawdzony i informacja zwrotna zostanie przekazana. 

20. Na pierwsza interpelację Franciszka Jagielskiego dotyczącą zbyt późnego włączania lamp 
oświetlających Burmistrz Miasta odpowiadając, iż zostanie temat sprawdzony na gruncie 
technicznym. 

21. Na kolejną interpelację radnego Franciszka Jagielskiego Burmistrz Miasta wyjaśniając, 
iż jeżeli wszystko wróci do normy na koniec roku kalendarzowego zostanie złożony 
harmonogram wydarzeń imprez na 2022 rok. Jeżeli harmonogram zostanie zatwierdzony, oraz 
zabezpieczone na ten cel zostaną środki w budżecie miasta następnie zostaną drukowane 
materiały przekazujące informacje o wydarzeniach miejskich. 



22. Burmistrz Miasta odpowiadając na zapytanie radnej Anny Paprockiej o udzielenie 
odpowiedzi została poproszona Kierownik Wydziału Infrastruktury Justyna Stokowska 
wyjaśniając, iż informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
w dniu 23 czerwca. Deklarację można składać w formie elektronicznej jak również osobiście 
siedzibie Urzędu Miasta. 

23. Na pierwsza interpelację radnego Józefa Pietrzaka Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski 
odpowiadając zasugerował, iż z uzyskanych informacji Inwestor tego terenu 
w najbliższym czasie rozpocznie prace budowlane. Burmistrz dodał, że sugestia zostanie 
Inwestorowi przekazana. 

24. Na druga interpelacje radnego Józefa Pietrzaka dotycząca inwestycji na Osiedlu 
Katarzyńskim o udzielenie odpowiedzi została poproszona Kierownik Wydziału Infrastruktury 
Justyna Stokowska odpowiadając, że został ogłoszony przetarg na utwardzenie części ulicy 
Katarzyńskiej na odcinku pomiędzy blokiem nr 1 a blokiem nr 7. Ogłoszenie przetargu nastąpi 
w dniu 09.08.2021r. 

25. Na pierwszą interpelację Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca inwestycji w postaci 
inwestycji naprawy remontu chodników na terenie miasta o udzielenie odpowiedzi została 
poproszona Justyna Stokowska Kierownik Wydziału Infrastruktury odpowiadając, iż został 
ogłoszony przetarg na wykonawstwo infrastruktury drogowej sześciu chodników. Ogłoszenie 
przetargu nastąpi dnia 09.08.br. 

26. Na kolejne dwie interpelacje złożone przez Przewodniczącego Rady Miasta o udzielenie 
odpowiedzi został poproszony Kierownik Wydziału Gospodarczego Karol Kaślewicz 
odpowiadając, że po wykonaniu prac związanych z malowaniem oznakowania poziomego 
i innych, które wcześniej zostały wpisane w harmonogram prac następnie zostaną wykonane 
prace związane z remontem schodów na ul. PCK do ul. Ks. Malinowskiego. 

27. Co do interpelacji wycieki drzew oraz zagospodarowania terenu w postaci zasiania łąki 
kwietnej przy ul. Drwęckiej Karol Kaślewicz odpowiadając, iż ww. prace nastąpią w okresie 
jesiennym na przełomie miesiąca wrzesień, październik). 

11. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (7) 
Justyna Bestry, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, 



Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (1) 
Franciszek Jagielski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Łukasz Bednarski 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/230/2021 

b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Katarzyńskiej; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Katarzyńskiej;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/231/2021 

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia ( obejmującego obszar lewobrzeżnej części 
miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194,195,196 położonych w obrębie IV przy 
ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu"( Lewobrzeżna III) 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia ( obejmującego obszar lewobrzeżnej części 
miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194,195,196 położonych w obrębie IV przy 
ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu"( Lewobrzeżna III). 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 



NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/232/2021 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/209/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 
maja 2021., w sprawie nadania nazw ulic na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/209/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 
maja 2021., w sprawie nadania nazw ulic na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/233/2021 

e) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 
lipca 2020 r., w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 
oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego 
w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 
lipca 2020 r., w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 
oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego 
w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (1) 
Dominika Piotrowska 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 



Uchwała nr XLV/234/2021 

f) w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Elanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/235/2021 

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-
Dobrzyńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński 
Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim 
dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola 
Specjalnego w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/236/2021 

h) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 
grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Golubia-Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 



zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 
2020 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-
Dobrzynia;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/237/2021 

i) 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 głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwała nr XLV/238/2021 

j) zmieniająca uchwałę Nr 1/4/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 
r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i 
ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę Nr 1/4/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i 
ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta.. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 



ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna 
Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 
NIEOBECNI (6) 
Hanna Grzywińska, Andrzej Kuciński, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek 
Stawski, Aleksander Wichrowski 

Uchwala nr XLV/239/2021 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie 
międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak odczytał pisma jakie wpłynęły do biura rady 
miasta od ostatniego posiedzenia. 

13. Wolne wnioski. 

W tym punkcie wolnych wniosków nie stwierdzono. 

14. Zamknięcie Sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady 
XLV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przewodniczący 
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
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Rady Miasta 

mgr Łukisz Piiirsak 
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