
RADA MIASTA 
Golub-Dobrzyń 

pow. golubsko-dobrzyński 
woj. kujawsko-pomorskie 

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 
Radni - Sesja 

Protokół nr XLVIII/2021 
XLVIII Sesja w dniu 23 listopada 2021 
Obrady rozpoczęto 23 listopada 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:10 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 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 oraz kierownicy jednostek podległych. 

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

2. Stwierdzenie quorum. 

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

3. Wybór Sekretarza obrad. 

Na funkcję Sekretarza obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Przewodniczący 
Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta p. Andrzeja Kucińskiego. Pan Andrzej Kuciński wyraził zgodę na funkcję Sekretarza 
obrad. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę wiceprzewodniczącego 
nad wyborem Sekretarza obrad. 12 radnych obecnych na sali byli „ za " wyborem na 
Sekretarza obrad p. Andrzeja Kucińskiego 



Głosowano w sprawie: 

Wybór Sekretarza obrad. Kandydatura Andrzej Kuciński. 

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

4. Wnioski do porządku obrad. 

Wniosków do porządku obrad nie stwierdzono. 

5. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 
202 lr. 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLVII sesji rady miasta 
Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 202 lr.. 

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

Wvniki imienne: 
ZA (12) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika 
Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, 
Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (3) 

Hanna Grzywińska, Dominika Piotrowska, Konrad Zaporowicz 

a) XLVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

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

W pierwszej kolejności sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski oraz Przewodniczący Rady 
Miasta 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. 



W ramach swojego sprawozdania Burmistrz Miasta oddawał głos: kierownikom, dyrektorom 
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta . Wiceburmistrz Miasta p. Róża Kopaczewska 
odczytała sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

8. Podjęci uchwał: 

W związku z wcześniejszymi prośbami radnych dotyczącymi podejmowania uchwał bez 
odczytywania Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak poddał pod głosowanie 
powyższe rozwiązania. 

Z uwagi na fakt, iż na sale przybyła radna p. Dominika Piotrowska Przewodniczący Rady 
Miasta p. Łukasz Pietrzak o godz. 13:09 ponownie wywołał ąuorum. 

Głosowano w sprawie: 
Podjęci uchwał: Głosowanie w sprawie odczytywania uchwał. Czy radni są za 
nieodczytywaniem uchwał. 

Wyniki głosowania 
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, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta 
Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (2) 
Hanna Grzywińska, Konrad Zaporowicz 

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVII/173/2020 z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok: 

W tym punkcie głos zabrał radny p. Krzysztof Skrzyniecki nadmieniając, iż w sprawie 
podjęcia powyższe uchwały będzie głosował przeciw z uwagi na fakt, iż w uchwale znajduje 
się zapis dotyczący zwiększenia środków na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia w związku z planowanymi zmianami prawnymi w zakresie zwiększenia ich 
wysokości. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVII/173/2020 z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok:. 

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

Wvniki imienne: 
ZA (10) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, 
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski 
PRZECIW (2) 
Franciszek Jagielski, Krzysztof Skrzyniecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 



Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (2) 
Hanna Grzywińska, Konrad Zaporowicz 

Radna p. Dominika Piotrowska poprosiła o powtórzenie głosowania przy podjęciem 
powyższej uchwały ze względu na omyłkowe naciśnięci glosowania „ za" 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak zadecydował o wywołaniu kolejnego 
głosowania do podjęcia powyższej uchwały. 

Z uwagi na fakt, iż na sale przybył wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Konrad Zaporowicz, 
przewodniczący Rady Miasta ponownie wywołał ąuorum. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVII/173/2020 z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok:. 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, 
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (3) 
Franciszek Jagielski, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (1) 
Hanna Grzy wińska 

Uchwała nr XLVIII/255/2021 

b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia; 

W tym Punkcie glos zabrał Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia celem wprowadzenia do 
podejmowanej uchwały. 

30 lipca 202 lr. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Prezydenta 
Andrzeja Dudy wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, 
członków rządu, posłów i senatorów. 

2 sierpnia 2021 do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zwiększającej wynagrodzenie 
Prezydenta RP oraz przedstawicieli władz samorządowych. 
- 11 sierpnia 2021 Sejm przyjął większością głosów projekt omawianej ustawy. 
- 9 września 2021 Senat RP przyjął nowelę ustawy o podwyżkach dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe. 

17 września 2021 Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. 
Ustawa dokonała zmian w wysokości i zasadach ustalania wynagrodzeń (uposażeń, diet) w 
odniesieniu do: 
- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz byłych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, 



- radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, 
- pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (wójt, burmistrz, 
starosta, prezydent miasta...), 
- członków stałych organów wyborczych tj. członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz 
komisarzy wyborczych. 

30 września 2021 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 
- 14 października Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie 
zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych. 
- 25 października 2021 r. wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych zawierające tabele z wartościami 
maksymalnych stawek wynagrodzeń w samorządzie pod względem liczby mieszkańców 
danego samorządu oraz według stanowisk. 

Z dniem 1 listopada 2021 r. w życie weszła Ustawa z dnia 17 września 2021 r. a także 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 
W związku z powyższym, rady gmin, miast i powiatów oraz sejmiki województw na terenie 
całego kraju zostały zobligowane do podjęcia stosownych uchwał o podwyżkach dla 
włodarzy bez zbędnej zwłoki, a więc na pierwszej sesji po wejściu w życie ustawy i 
rozporządzenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów ustalono maksymalny poziom wynagrodzenia 
brutto dla wójta/burmistrza w gminie/mieście: do 15 tys. mieszkańców (w tym przedziale 
znajduje się Golub-Dobrzyń). 
Maksymalne wynagrodzenie wójta/burmistrza gminy/miasta do 15 tys. mieszkańców to 
19.470 zł brutto (około 13.400 zł. netto). 
Wynagrodzenie to składa się z: 
- wynagrodzenia zasadniczego - 10.250 zł. 
- dodatku funkcyjnego - 3.150 zł. 
- dodatku specjalny (30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) - 4.020 
zł. 
- dodatku za wysługę lat (20% wynagrodzenia zasadniczego) - 2.050 zł. 

Minimalne wynagrodzenie wójta/burmistrza gminy/miasta do 15 tys. mieszkańców to 80% 
wynagrodzenia maksymalnego, a więc - 15.576 zł brutto (około - 10.700 zł. netto). 

Ostatnia podwyżka wynagrodzenia B urmistrza Golubia-Dobrzynia miała miej sce w 2010 
roku, a więc 11 lat temu, wtedy kiedy stanowisko to piastował ówczesny Burmistrz. 

Od 2010 roku wynagrodzenie Burmistrza Golubia-Dobrzynia nie było waloryzowane. 
W 2018 roku w wyniku decyzji władz centralnych nastąpiła obniżka wynagrodzeń 

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw. 
W wyniku obniżki z 2018 roku wynagrodzenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

wynosi obecnie 10.180 zł brutto (około 7.100 zł netto). 

Zaproponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 
to 18.900 zł brutto (około - 13 tys. netto). 
Wynagrodzenie to składa się z: 
- wynagrodzenia zasadniczego - 10.000 zł. 
- dodatku funkcyjnego - 3.000 zł. 
- dodatku specjalnego (30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) -



3.900 zł. 
- dodatku za wysługę lat (20% wynagrodzenia zasadniczego) - 2.000 zł. 

W 2010 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia zarabiał 10.901 zł brutto. 
Obecnie proponowana wartość wynagrodzenia to 18.900 zł bruttu. 
Oznacza to nieco ponad 73% wzrost w ciągu 11 lat. 
- Płaca minimalna w 2010 roku wynosiła 1.317 zł, obecnie 2.800 zł. 
Oznacza to 113% wzrostu płacy minimalnej w Polsce. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r. wyniosło -
3.225 zł. natomiast jak podaje GUS w III kwartale 2021 r. - 5657,30 zł. 
Oznacza to wzrost średniego wynagrodzenia o niespełna 75%. 

Tak więc pierwsza podwyżka wynagrodzenia burmistrza od 11 lat będzie niższa niż 
wzrost średniego wynagrodzenia i znacznie niższa od wzrostu płacy minimalnej. 

Wynagrodzenie Burmistrza Golubia-Dobrzynia, (w wysokości zaproponowanej w projekcie 
uchwały) nie zwiększy się do końca tej kadencji samorządu, a więc będzie aktualne jeszcze 
przez 2 lata, co wiąże się z jego dalszą deprecjacją. 

Podwyżka wynagrodzenia włodarzy o 73% w ciągu 11 lat wydaje się duża. 
Jednak gdyby były one regularnie waloryzowane nie było takiego wrażenia. 

Nie ma chyba w kraju drugiej takiej grupy zawodowej, która obecnie zarabia mniej niż 11 
lat temu 

Wysokość wynagrodzeń włodarzy jest uzależniona od liczby mieszkańców danego 
miasta/gminy. 
Mamy w kraju samorządy w których liczba mieszkańców oscyluje około 1 tys. Włodarze tych 
gmin otrzymywać będą minimum 15.576 brutto (wynagrodzenie zasadnicze wraz dodatkami). 

Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
Golubia-Dobrzynia - miasta powiatowego z prawie 12 tys. mieszkańców, z ponad 60 min. 
budżetem i znacznie większą odpowiedzialnością jest logiczną konsekwencją przyjętej 
metodologii określania wynagrodzeń i jest uzasadniona. 

Wynagrodzenie zaproponowane w projekcie uchwały to wartość wynikająca z wyliczeń 
ekonomicznych a nie z politycznych emocji 

Obecne podwyżki wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast 
wynikają z ustawy przyjętej przez Sejm RP i rozporządzenia wydanego przez Rząd RP. 
- Po wejściu w życie z dniem 1 listopada 2021 r. ustawy i rozporządzenia, Rada Miasta jest 
zobowiązana, bez zbędnej zwłoki, w drodze uchwały podnieść wynagrodzenie burmistrza do 
poziomu zgodnego z obowiązującym prawem. 

Wzrost wynagrodzenia burmistrza G-D, na przestrzeni 11 lat będzie dużo niższy niż w 
tym samym okresie wzrost płacy minimalnej i nieco niższy do wzrostu średniej płacy 
krajowej. 

Nie przewiduje się następnej podwyżki dla burmistrza w najbliższych latach, 
przynajmniej do końca obecnej kadencji samorządu. W związku z powyższym a także 
zapowiadanym znacznym wzrostem inflacji oraz poziomu wynagrodzeń, uposażenie 
burmistrza będzie ponownie podlegało realnemu obniżeniu w ciągu następnych lat. 

W temacie podwyższenia wynagrodzenia burmistrza głos zabrał radny p. Krzysztof 
Skrzyniecki przypominając, iż w momencie obejmowania stanowiska Burmistrza miasta 
urzekły go słowa w których Pan Mariusz Piątkowski mówił ,iż nie zależy mu na pieniądzach 
tylko na dobru miasta. Radny w swojej wypowiedzi podkreślił, iż rozumie, że za każdą prace 
należy się wynagrodzenia lecz proponuję najniższy pułap możliwej podwyżki. 



Następnie radna p. Dominika Piotrowska nadmienił, ze temacie podwyżki na Pan Burmistrza 
Miasta Golubia-Dobrzynia są widełki płacowe w których możemy się poruszać min. kwota 
podwyżki może wynosić 15.560 zł i taką też zamysł będzie proponować. W dalszej wypowiedzi 
radna wspomniała, że miasto Golub-Dobrzyń słabo się rozwija i najniższa podwyżka płacy 
burmistrza będzie adekwatna do zaangażowania. 

W powyższym temacie Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zwrócił uwagę, że 
jeśli chodzi wynagrodzenie włodarza miasta to Rada Miasta może się poruszać w kwocie 2 687 
zł. Pan Pietrzak dodał, iż w wspomniana kwota wynika z najniższej kwoty, która rada może 
przyznać a najwyższej kwoty netto, którą rada może przyznać przedstawicielowi władzy 
miasta. W dalszej wypowiedzi Przewodniczący Rady podkreślił, że jesteśmy miastem do 15 
tys. mieszkańców w związku z powyższym są gminy, które maja np. tysiąc mieszkańców, czy 
cztery tysiące mieszkańców nadmieniając następnie, iż nasuwa się pytanie czy włodarze 
wszystkich gmin z taka znaczna różnicą w wielkości mieszkańców maja zarabiać tyle samo. 

Pan Łukasz Pietrzak odnosząc się do wypowiedzi radnej p. Dominiki Piotrowskiej nadmienił, 
iż niesprawiedliwe jest mówienie , że w mieście Golubiu-Dobrzyniu nic się nie dzieje 
wskazując, iż wszystkie rozpoczęte inwestycje zostały zakończone jak również kwota 12 mil 
zł została zaplanowana na inwestycje w kolejnym roku. 

W tym temacie Pan Mariusz Piątkowski wskazał, iż obejmując stanowisko Burmistrza w 2014 
roku miasto Golub-Dobrzyn było jedno z najbardziej zadłużonych miast powiatowych w kraju 
a na połowie 2021 roku mamy najmniejsze zadłużenie od roku 2014. Na przyszły rok mamy 
szereg zaplanowanych różnych inwestycji takich jak modernizacja targowiska miejskiego, 
budowa obwodnicy, budowa ronda przy ul Sokołowskiej i Piłsudskiego, modernizacja stadionu 
miejskiego. Burmistrz miasta w swojej wypowiedzi podkreślił również, iż tak jak w każdym 
gospodarstwie domenowym nie starcza na wszystko ale szereg inwestycji jest realizowane. 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz 
Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (3) 
Franciszek Jagielski, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Monika Kwidzyńska, Aleksander Wichrowski 
NIEOBECNI (1) 
Hanna Grzy wińska 

Uchwała nr XLVIII/256/2021 

W tym punkcie głos zabrał radny p. Aleksander Wichrowski mówiąc, iż funkcja radnego jest 
funkcja społeczną i każdy przystępując do wyborów wiedział jakie są wysokość diet i nikt tego 
nie zmieniał. W momencie uzyskania możliwości przez ustawodawcę w sprawie podwyżki 
diet radny podkreślił, iż wcale nie musimy z tego korzystać w tak znaczony sposób. Pan 



Wichrowski nadmienił, iż będziemy podwyższać podatek od nieruchomości a w tym samym 
czasie podwyższamy sobie stawki diet do maksymalnych kwot. Radny w powyższym temacie 
wskazał, iż będzie głosował przeciw podwyżce diet dla radnych Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia. 
Radny Pan Krzysztof Skrzynieckie w temacie podwyżek diet nadmienił, iż podejmowanie na 
wspólnym posiedzeniu decyzji było zbyt szybkie, nie daliśmy sobie więcej czasu na podjęcie 
rozsądnej decyzji. Radny przypomniał również, iż dieta radnego jest forma rekompensaty za 
nieobecność w pracy i nie sadzi, że radni z tego tytułu maja obniżone pensje. Pan Krzysztof 
Skrzyniecki podkreśliło, że jeśli uchwała dotycząca podwyżki diet dla radnych zostanie podjęta 
to deklaruje nieprzyjmowanie tych pieniędzy dla własnego celu. 
Głos w tym punkcie zabrała również radna p. Dominika Piotrowska nadmieniając, iż ustawą 
jesteśmy zobligowania aby podnieś uposażenie włodarza miasta, lecz nie ma obowiązku 
podnosić wysokości diet radnym. Radna dla porównania odczytała wysokości diet 
obowiązujących i wysokości diet, które będą obowiązywać po podjęciu omawianej uchwały. 
Pani Piotrowska podkreśliła, iż w tym temacie będzie głosowała przeciw podwyżka diet. 
Nadepnie radny p. Franciszek Jagielski dodał, iż po rozmowach przeprowadzonych z wieloma 
mieszkańcami naszego miasta , akceptując omawiana uchwałę w takiej formie jaka została 
przedstawiona, podnoszą tak znacząca wysokość naszych diet obrażamy mieszkańców naszego 
miasta. 

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady Miasta podkreślił, iż od 2006 roku nie były 
zmieniane wysokości diet radnych rady miasta Golubia-Dobrzynia. Przewodniczący wskazał, 
ze w styczniu 2007 r. zarobki dotyczące najniższej krajowej wynosiły 936 zł brutto i proporcje 
wynagrodzenia brutto do wysokości diet w 2007 roku kształtowały się w wysokości 1,5 
krotności najniższego wynagrodzenia. Pan Łukasz Pietrzak przypomniał również, iż 
propozycje i warianty co do wysokości podwyżek każdego radnego były przegłosowane na 
wcześniejszym wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady miasta Golubia-Dobrzynia. 

c) w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia; 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;. 

Wvniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wvniki imienne: 
ZA (9) 
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz 
Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Konrad Zaporowicz 
PRZECIW (4) 
Franciszek Jagielski, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Monika Kwidzyńska 
NIEOBECNI (1) 
Hanna Grzy wińska 

Uchwała nr XLVIII/257/2021 

d) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 



Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 
r".. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wvniki imienne: 
ZA (14) 
Łukasz 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 

Uchwała nr XLVIII/258/2021 

9. Informacja o analizach składanych oświadczeń majątkowych. 

W tym Punkcie Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak odczytał informacje, że 
dnia 29 października 2021 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęły 
informacje od naczelnika Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu o złożonych oświadczeniach 
majątkowych Radnych i pracowników jednostek organizacyjnych miasta Golubia-Dobrzynia złożonych 
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 powinny być złożone przez wszystkich radnych rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia w terminie określonym w art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 
Kopia oświadczeń majątkowych wraz z kopiami złożonych zeznań podatkowych przekazano do Urzędu 
Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu. 
W analizach oświadczeń majątkowych za 2020 r. w niektóiych przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości, o których radni zostali poinformowali. 
Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia złożyli korekty oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu 
Rady Miasta. Korekty oświadczeń zostaną przesłane do Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu 
oraz przekazane do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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

W tym punkcie Pan Łukasz Pietrzak odczytał wnioski jakie za pośrednictwem biura Rady 
Miasta wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

11. Wolne wnioski. 

W tym punkcie Wiceburmistrz Miasta p. Róża Kopaczewska odczytała odpowiedzi na 
złożone interpelacje podczas XLVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Następnie radny p. Krzysztof Skrzyniecki podziękował za podjęcie działać dotyczących 
rozmowy z firmą Marton w sprawie parkingi przy cmentarzu komunalnym w Golubiu-
Dobrzyniu . 



W formie interpelacji radny poprosił o promenowanie systemu Potrzeb Obywatelskich za 
pośrednictwem strony urzędowej Urzędu Miasta, stronie facebuka Urzędu Miasta jak również 
w gazecie wydawanej przez nasze samorządy. Radcy dodał, iż system ten jest to bardzo 
dobrym przekaźnik do szybkiego rozwiązania pojawiających się problemów dla 
mieszkańców naszego miasta. 

W dalszej kolejności radna p. Monika Kwidzińska skierowała zapytanie do radcy prawnego 
urzędu miasta p. Piotrowa Pawłowskiego w temacie dzierżawy terenu należącego do gminy 
miasto Golub-Dobrzyń pod miejsca parkingowego dla mieszkańców miasta. 

Składając na ręczę przewodniczącego pismo Pani Justyna Bestry w formie pisemnej 
poprosiła o udzielenie odpowiedz na kiedy przewidywanie jest sporządzenie studia i analizy 
założeń historycznych miasta Golub-Dobrzyń, badania i waloryzacje wspomagające 
rewitalizację starówki i zakończenie prac przez Akademie Krakowską. 

Następnie radna p. Dominika Piotrowska poinformowała, iż jest projekt z Urzędu 
Marszałkowskiego skierowana do samorządów dotycząca nieodpłatnie przekazywania 
bransoletek( polegające na umożliwieniu szybkiego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia 
zdrowia bądź życia) dla seniorów. Radna zapytała dlaczego nasze miasto jeszcze do tej pory 
nie przyłączyło się do tego typu akcji. 

W tym punkcie również radny p. Marek Stawski podziękował wszystkim mieszkańcom 
miasta za tak liczny udział w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta zgodnie ze Statutem Miasta Golubia-Dobrzynia ponownie 
wywołał quorum .Na 15 radnych obecnych na sali obrad było 14. 

W odpowiedzi na zapytanie radnej p. Moniki Kwidzińskie radca prawny urzędy miasta p. 
Piotr Pawłowski wskazał, iż kwestia miejsc parkingowych wymaga dokładnego zbadania 
polegającego przede wszystkim na określeniu czy miejsce parkingowe stanowią element 
drogi gminnej. Radca prawny wskazał, że na terenie miasta Warszawy są publikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej informacje na temat wydzierżawienia miejsc parkingowych 
dla mieszkańców. 
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odnosząc się do tematu miejsc 
parkingowych zapytał j a jakich zasadach taka dzierżawa się odbywa. 

Radna prawny wskazał, iż dzierżawa jest możliwa na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 
12. Zamknięcie sesji. 

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

Przewodniczący 
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