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Golub-Dobrzyń, dnia 14 stycznia 2022 r. 

Pan 
Łukasz Pietrzak 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 grudnia 2021 r. znak: W0.0003.I.5.2021 na wstępie 

pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.): 

„Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać 

krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej 

pytania". 

Mając na uwadze powyższe udzielam zatem odpowiedzi na zadane pytania radnej Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia Pani Dominiki Piotrowskiej: 

1) Odpowiedź na pytanie nr 1: odpowiedź w załączniku nr 1 do niniejszego pisma; 

2) Odpowiedź na pytanie nr 2: odpowiedź w załączniku nr 2 do niniejszego pisma; 

3) Odpowiedź na pytanie nr 3: odpowiedź w załączniku nr 1 do niniejszego pisma; 

4) Odpowiedź na pytanie nr 4: odpowiedź w załączniku nr 2 do niniejszego pisma; 

5) Odpowiedź na pytanie nr 5: odpowiedź w załączniku nr 3 do niniejszego pisma; 

6) Odpowiedź na pytanie nr 6: odpowiedź w załączniku nr 4 do niniejszego pisma; 

7) Odpowiedź na pytanie nr 7: odpowiedź w załączniku nr 4 do niniejszego pisma; 

8) Odpowiedź na pytanie nr 8: Dotychczas nikt nie udzielał Pani informacji, iż będzie 

montowany w marcu, tylko że firma mogąca być wykonawcą wskazała na marzec jako realny 

termin montażu. Miasto podejmuje kroki ażeby montaż kamer nastąpił od marca 2022 r. 

9) Odpowiedź na pytanie nr 9: odpowiedź w załączniku nr 2 do niniejszego pisma; 

10) Odpowiedź na pytanie nr 10: odpowiedź w załączniku nr 4 do niniejszego pisma; 

11) Odpowiedź na pytanie nr 11: Koszt HIT-u 2021 wyniósł 3250 zł netto z działu dotyczącego 

Promocji; 

12) Odpowiedź na pytanie nr 12: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia nie jest wydawcą gazety 

13) Odpowiedź na pytanie nr 13: Średniomiesięczny koszt materiałów promocyjnych w telewizji 

kablowej w roku 2021 r. wyniósł: 205 zł brutto; 

14) Odpowiedź na pytanie nr 14: odpowiedź w załączniku nr 5 do niniejszego pisma; 

15) Odpowiedź na pytanie nr 15: tak podwyższono pensje wszystkim pracownikom Urzędu 



Miasta. Nie w najbliższym czasie nie będą już podwyższane pensje. Odp. Na 3 pytanie - nie 

dotyczy. 

16) Odpowiedź na pytanie nr 16: odpowiedź w załączniku nr 1 do niniejszego pisma; 

17) Odpowiedź na pytanie nr 17: odpowiedź w załączniku nr 6 do niniejszego pisma; 

18) Odpowiedź na pytanie nr 18: odpowiedź w załączniku nr 2 do niniejszego pisma; 

19) Odpowiedź na pytanie nr 19: odpowiedź w załączniku nr 1 do niniejszego pisma; 

20) Odpowiedź na pytanie nr 20: odpowiedź w załączniku nr 7 do niniejszego pisma; 

21) Odpowiedź na pytanie nr 21: Regulamin jest udostępniony na BIP: 

Regulamin i warunki wy pożyczenia dmuchańca ĄYYNA Multi Centrum 9 W 1 i Biuletyn 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń (golub-dobrzvn.pl) 

( 

auftM STRZ 
Go!ubia-C obrzynla 



Załacznjk_nrl 
Odpowiedzi na p\ tanie ix Dominiki Piotrowskiej w zakresie kompetencji Wydziału 
Infrastruktury: 

Ad. 1 

Urząd Miasta wystosował szczegółowe zapytanie w przedmiotowym zakresie do Inwestora w zakresie 
sieci gazowej tj. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy. Po otrzymaniu 
odpowiedzi informacje zostanie Pani udostępniona; 

Natomiast jeżeli chodzi o wypełnianie wniosków o przyłączenie do gazu, informujemy iż 
mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia mogą zwrócić się do Biura Wsparcia Inwestycji i 
Przedsiębiorczości Urzędu Miasta o pomoc w wypełnianiu ww. wniosków. Biuro mieści się 
na I piętrze w pokoju nr 14. Informacji udzielamy również pod nr tel. 56 444 93 50. 

Ad. 3: 

W załączeniu przekazuję wstępną koncepcję zagospodarowania targowiska miejskiego, która 
została przedstawiona na komisji. 
Targowisko będzie funkcjonować na chwilę obecną w piątki, natomiast istnieje możliwość 
zmiany funkcjonowania targowiska w inne dni, na podstawie zgody Rady Miasta i odrębnych 
uchwał. 

Ad. 16: 

Pismo do właściciela wnęki w murach w sprawie zabezpieczenia wypadających cegieł zostało 
wysłane. W załączeniu zanonimizowana (ze względu na RODO) kopia pisma. 

Ad. 19: 

W GDPPT wydzierżawiono 100% terenów inwestycyjnych. 
Dzierżawcy: 

1. TM Drutpol Sp. z o.o. 
2. OBLADREX Usługi Transportowe Sprzedaż Drewna Opałowego Kopczyński 

Andrzej 
3. Tartak Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
4. STALNOX Wiktor Dąbrowski 
5. Igor Piotrowicz 
6. Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek 
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W związku z licznymi uwagami mieszkańców miasta i Radnych, przekazywanymi do Urzędu 
Miasta odnośnie odpadających cegieł z Państwa nieruchomości obejmującej część murów obronnych, 
zlokalizowanej na działce nr 112 obręb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia bardzo proszę o zabezpieczenie 
i naprawę ww. obiektu. Jednocześnie nadmieniam, iż wykonanie powyższych prac, w związku 
z zabytkowym charakterem murów, wymaga uzyskania przez właściciela działki decyzji Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Ponadto informuję, iż w razie 
pytań i problemów służymy pomocą pod poniższym numerem telefonu. 

Sporządzono w 2 egzemplarzach. 
Otrzymują: 

1. Adresat " 
A/a p 

Sporządziła: Inspektor Kamila Kozlows 
tel. (56) 683 54 10 wew, 50; e-miul; l&ozknrsl:3@<-c lub-dobrzvn.pl 



Załącznik nr 2 
Odpowiedzi na pytania p. Dominiki Piotrowskie] w zakresie kompetencji Wvdziału 
Komunalnego: 

Ad. 2 

W odpowiedzi na Pani interpelacje dotyczącą ilości wydanych psów do adopcji ze Schroniska 
Zielone Pole w 2020 i w 2021 roku informuję, iż: 

2020 r. 
miesiąc Ilość psów wydanych do adopcji 
styczeń 1 

maj 1 
czerwiec 1 
sierpień 1 

2021 r. 

miesiąc Ilość psów wydanych do adopcji 
listopad 2 

Roczny koszt utrzymania psów w EKO schronisku Zielone Pole w 2021 roku wynosiło 
36 900,00 złotych. Aktualnie w schronisku przebywa 12 psów. Na 2022 rok w dniu 29.12.2021 roku 
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym 
„DANIEL" z siedzibą w Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo. 

Ad. 4 

Informację dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych pojawiają się na 

Facebooku, oraz stronie internetowej Urzędu Miasta, które są ogólnie dostępne dla 

mieszkańców i aktualizowane przez pracowników działu promocji, a także w aplikacji Eco 

Harmonogram, która jest bezpłatna dla mieszkańców. Informacje o odbiorze odpadów 

wielkogabarytowych przekazane zostały również do zarządców wspólnot oraz spółdzielni i 

zamontowane na wiatach śmietnikowych. Na chwile obecną Urząd Miasta nie wydaje własnej 

gazety, nie widzi ponadto potrzeby zamieszczania ogłoszeń w prasie. 



Ad. 9 

„Czy będzie budowany blok RTBS? Proszę o podanie ilości deklaracji oraz ilości mieszkań," 
uprzejmie informuję, że na chwile obecną tj. 05.01.2022r. zostały złożone 21 deklaracje przez 
osoby zainteresowane objęciem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 
planowanym do realizacji w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Ks. Twardowskiego. Przewidziana 
ilość mieszkań w tym budynku to 24. 

Ad. 18 

W 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyniosły na dzień 31.12.2021 roku 3 090 016,58 zł. Zaległości za 2021 wyniosły 96 108,86 
które stanowią 3% należności 



Załącznik nr 3 

Odpowiedź na pytanie z dnia 28 grudnia 2021 roku 

W imieniu Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć" miło mi poinformować Panią Dominikę 

Piotrowską - Radną Miasta Golubia-Dobrzynia, że tablica u zbiegu ulic Hallera i Zamkowej została 

odnowiona i zamontowana w tym samym miejscu. Jednocześnie nadmieniam,że zdjęcia umieszczone 

na tablicy, opracowanie historyczne oraz kolorystyka tablicy została uzgodniona z konserwatorem 

wojewódzkim w Toruniu. 

W tym miejscu składam podziękowanie dla Pana Michała Piotrowicza - Prezesa 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Pana Krzysztofa Sipaka - Prezesa Miejskiego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz pracowników Urzędu Miasta, za pomoc udzieloną przy 

realizacji projektu. 

Z poważaniem 
Osoba reprezentująca 

Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć" 
Ewa Każmierkiewicz 



Załącznik nr 4 

Odpowiedz na pytania będące w kompetencji Wydziału Gospodarczego: 

Pytanie nr 6: Kiedy parking przy pasażu handlowym przy ul. Konopnickiej będzie 
przekształcony na parking z postojem czasowym? 

W odpowiedzi na to pytanie informujemy, iż dnia 2 grudnia podczas posiedzenia komisji 
infrastruktury rady miasta Golubia-Dobrzynia została podjęta decyzja odnośnie ustalenia 
czasowego parkowania na tym parkingu. Tabliczka do oznakowania pionowego została 
wykonana przez firmę zewnętrzną wykonującą oznakowanie drogowe i przysłana do tutejszego 
Urzędu Miasta w dniu 31 grudnia 2021 r. Oznakowanie zostało wprowadzone przez 
pracowników Urzędu Miasta dnia 5 stycznia 2022 r. 

Pytanie nr 7: Kiedy parking przy pasażu handlowym przy ul. Mazowieckiej będzie 
przekształcony na parking z postojem czasowym? 

Odpowiadając na to pytanie informujemy, iż przedmiotowa sprawa została przedyskutowana 
na posiedzeniu komisji infrastruktury i o podjętej decyzji Urząd Miasta otrzymał pismo w dniu 
30 listopada 2021 r. od Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w jakim zakresie 
nastąpi zmiana organizacji ruchu. W związku z faktem, iż ten parking należy do drogi 
publicznej ul. Mazowieckiej, musiał zostać wykonany projekt zmiany stałej organizacji ruchu. 
Ten projekt został przekazany do organu zarządzającemu ruchem na drogach gminnych tj. 
Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 6 grudnia 2021 r. Dnia 22 grudnia 2021 r. 
otrzymaliśmy zatwierdzenie ww. projektu. Na dzień dzisiejszy czekamy na dostawę 
oznakowania pionowego tj. znaków D-l 8, tabliczek T-30c oraz tabliczek z treścią o czasowym 
postoju. Zgodnie z wydanym zatwierdzeniem oznakowanie musi zostać poprzedzone pismem 
do Starosty Powiatowego oraz Komendy Powiatowej Policji minimum 7 dni przed 
wprowadzeniem oznakowania drogowego. Przewidywany okres wprowadzenia zmiany stałej 
organizacji ruchu na ul. Mazowieckiej to miesiąc luty 2022 r. 

Pytanie nr 10: Jakie są roczne koszty sprzątania miasta? Ile osób sprząta miasto? Jakim 
sprzętem dysponują? 

Odpowiadając na to pytanie informujemy, iż sprzątaniem miasta Golubia-Dobrzynia zajmuję 
się Wydział Gospodarczy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. W tym Wydziale zatrudnionych 
jest 18 pracowników gospodarczych. Odpowiadając na zagadnienie dotyczące sprzątanie 
miasta informujemy iż, jeden pracownik wykonuje prace polegające na opróżnianiu koszy 
miejskich, trzech pracowników zajmuje się sprzątaniem ulic miejskich, którzy w miesiącach od 
lutego do listopada są wspomagani przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie 
użytecznych - są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Cztery osoby zajmują się 
sprzątaniem mechanicznym ulic oraz zwożeniem pozostawionych śmieci z terenów miejskich 
m.in. z lasów gdzie porzucane są odpady wielkogabarytowe czyli, kanapy, stoły, fotele i wiele 
innych. Pozostałe osoby wykonują prace związane z drogami miejskimi, obsługą targowiska, 



odśnieżaniem i posypywaniem dróg i chodników miejskich, montażem iluminacji 
świątecznych, bieżącą naprawą w budynkach, zielenią miejską oraz wiele innych zadań. 
Wydział gospodarczy do sprzątania ulic miejskich wykorzystuje następujący sprzęt: dwaridery 
z podczepionymi obrotowymi szczotkami, jedną zamiatarkę spalinową z napędem, jedną 
dmuchawę plecakową spalinową oraz szczotki, łopaty i taczki dwukołowe typu,japonka". Na 
ten moment nie ma danych na temat całościowych wydatkowanych środków na oczyszczanie 
miasta na cały 2021 r. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 r. stan 
wydatków na koniec listopada wynosi 576.671,27 zł. Wydatki te są związane z 
wynagrodzeniami, zakupem materiałów, usług itp. Przedmiotowe informacje dotyczące 
wydatków zawarte są również w przekazywanych m.in. radzie miasta Golubia Dobrzynia 
sprawozdaniach z wykonania budżetu za dany rok oraz informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze danego roku. 



Załącznik nr 5 

Sz.P. 

Dominka Piotrowska 
Radna Rady Miasta Golubia - Dobrzynia 

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące emisji podcatów, wyjaśniam, co następuje: 

W sierpniowym czasopismie fachowym :"Prawo i finanse w kulturze" ukazały się artykuły, jak w 

czasie pandemii promować instytucję kultury. Jedną z form , jaką zaproponowano są podcasty. W 

artykule znalazły się wytyczne , w jaki sposób zacząć je tworzyć w instytucji kultury. Zaczęliśmy 

zastanawiać się, co my , jako biblioteka moglibyśmy zaproponować miejscowej społeczności.Od 

dwóch lat promujemy miejsca historyczne związane z Golubiem - Dobrzyniem , opowiadamy w 

filmach o miejscach , które warto zobaczyć.W związku z tym, że dobrze układa się współpraca z 

Panem Skopem wyszliśmy z propozycją , czy możliwe byłoby bezpłatne nagranie kilku 

pilotażowych (testowych) odcinków podcastów, żebyśmy mogli zobaczyć ile jest odsłon , ile osób 

interesuje się tematami związanymi ze współczesnym życiem naszego miasta. Za wyemitowane 

podcasty biblioteka nie poniosła żadnych kosztów, pan redaktor Adam Chrzanowski, który prowadzi 

rozmowy nie jest zatrudniony w MiPBP ani nie pobiera pieniędzy, nie podpisaliśmy z Nim żadnej 

umowy. Poruszane temety miały charakter typowo informacyjny i były nagrywane po zamknięciu 

biblioteki. 

Umówiliśmy się z Panem Skopem , że ewentualnie dopiero na początku 2022 roku zastanowimy się 

o rodzaju i warunkach umowy. Obecnie jestem na etapie rozmów z prawnikiem Biblioteki 

Wojewódzkiej , jakie koszty mogę ponosić , co mogę ewentualnie zakupić, aby emitowany materiał 

był jak najwyższej jakości. 

Z wyrazami szacunku 
Dyr. Barbara Wasiluk 



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne} 
Spółka z 0.0. 

ul. Szosa Rypińska 44 
87- 400 Golub-Oobrzyń 
tel: (056) 683 50 76,683 50 77 
e-mail: biuro@pet>goluWobî njp>l 
PFGOW- 0.70003878 NIP: 878-000-43-99 

Golub-Dobrzyń, 10.01.2022 r 

Odpowiedź na interpelację Radnej Dominiki Piotrowskiej z dnia 28 grudnia 2021 

W odpowiedzi na interpelacje dotyczącą przewidywanego wzrostu taryfy na ciepło 
obowiązującej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2022 
informuję, iż przedmiotowej sprawy dotyczyła interpelacja Radnego Marka Stawskiego z dnia 
26.10.2021r. - załącznik nr 1. 

Jednocześnie informuję, iż obecna taryfa obowiązuje do dnia 01.02.2022 r., w chwili obecnej 
trwa proces zatwierdzania nowej taryfy na ciepło przez Urząd Regulacji Energetyki w związku czym nie 
jestem w stanie ostatecznie określić poziomu wzrostu ceny energii cieplnej na rok 2022. 
Z przeprowadzonych obliczeń oraz dotychczasowego przebiegu procesu taryfowego wnioskuję, że 
należy się spodziewać wzrostu cen zawartych w taryfie na poziomie, który może przekroczyć 20%. 

Załącznik nr 1. Odpowiedź na interpelację Marka Stawskiego z dnia 26.10.2021r. 



Załącznik nr 7 

Odpowiedź na interpelacje Radnej P. Dominiki Piotrowskiej (interpelacja nr 20) 

Odpowiadając na interpelację radnej Pani Dominiki Piotrowskiej w brzmieniu „czy podjęto 
działania w zakresie pozyskania „bransoletek życia" dla seniorów, które można pozyskać 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego", uprzejmie informuję, co 
następuje: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił do realizacji projektu p.n.: „Kujawsko-
Pomorska Teleopieka", w ramach którego utworzono Kujawsko-Pomorskie Telecentrum 
świadczące usługę teleopieki dla uczestników projektu. Adresatami programu są 
w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na etapie 
wdrażania projektu, w wyniku przeprowadzonej przez pracowników MOPS analizy wśród 
klientów Ośrodka, nie stwierdzono zapotrzebowania na tego rodzaju usługę -świadczoną za 
pośrednictwem Gminy. 

Spośród 6 gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego podobna sytuacja była w trzech gminach. 
Zatem przystąpiły do projektu trzy gminy, tj. Radomin, Zbójno, Kowalewo Pomorskie. Jednak 
z uwagi na, aktualnie, nieprzewidziane zagrożenia uniemożliwiania bezpośrednich kontaktów 
wśród członków rodziny, jak również znacznie utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, 
wznowiono działania mające na celu ponowne rozeznanie w kwestii zapotrzebowania na 
teleopiekę wśród potencjalnych beneficjentów z miasta Golubia-Dobrzynia i aktualnie właśnie 
na takim etapie jesteśmy. 

Z poważaniem 

Dyrektor MOPS 

Beata Meredyk-Chlebowska 


