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Pan
Łukasz Pietrzak
Przewodniczący
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.02.2022 r., znak: WO.0003.I.6.2021 udzielam
odpowiedzi na interpelacje Radnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pani Dominiki
Piotrowskiej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

odpowiedź na interpelację dotyczącą dbania o jedyny pomnik przyrodytj. katalpę —

odpowiedź na interpelację w załączniku nr 1 do niniejszego pisma,
odpowiedź na interpelację dotyczącą oczyszczania lasów na Osiedlu Leśnym oraz
harmonogramu prac na terenie Osiedla Leśnego — odpowiedź na interpelację w
załączniku nr 2 do niniejszego pisma,
odpowiedź na interpelację dotyczącą harmonogramuprac dotyczących kamer, kosztów
jakie są zaplanowane na monitoring oraz wykaz sprzętu jaki zakupiono oraz zostanie
zakupiony w roku 2022:
W miesiącu marcu zostaną zamontowane 2 kamery a w kolejnych miesiącach
zamontowane zostaną następne kamery.
W ramach budżetu na rok 2022 w klasyfikacji budżetowej pod poz. 75495 paragraf
4300 zaplanowane zostały wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania
monitoringu na terenie miasta w kwocie 10.000 zł.
Na dzieńdzisiejszy nie są zaplanowane wydatki inwestycyjne na monitoring.
odpowiedź na interpelację dotyczącą gazociągu, dalszych perspektyw na rozciągnięcie
nitki gazu a także dotyczącą terminu montażu kocioła gazowego w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu oraz Domu Kultury,
przewidywanych kosztów i zabezpieczonych środków na ten cel — odpowiedź na
interpelację w załączniku nr 1 do niniejszego pisma,
odpowiedź na interpelację dotyczącą harmonogramu prac związanych z odnowieniem
Domu Podcieniowego na starówce, udostepnienia dokumentacji związanej z
inwestycją, udostepnienia wszystkich już uzyskanych pozwoleń — odpowiedź na
interpelację w załączniku nr 1 do niniejszego pisma,
odpowiedź na interpelację dotyczącą udzielenia informacji przez Prezesa Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu na temat kosztów
związanych z wydawaniem przez zakład gazetki „Ziemia Golubsko-Dobrzyńska” —

odpowiedź na interpelację w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,
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7)

8)

9)

odpowiedź na interpelację dotyczącego zgody na odmalowanie Witacza przy ul.

Lipnowskiej oraz wniosku o zabezpieczenie kwoty 12000 zł w na zakup jednego
witacza stojącego na wjeździe do miasta od strony zamku — odpowiedźna interpelację
w załączniku nr 4 oraz nr 5 do niniejszego pisma,
odpowiedź na interpelację dotyczącą udostępnienia umów z telewizją kablową od 2019

roku — odpowiedź na interpelację w załączniku nr 6 do niniejszego pisma,
odpowiedź na interpelację dotyczącą informacji na temat remontu murów obronnych

— odpowiedź na interpelację w załączniku nr 1 do niniejszego pisma,
10) odpowiedź na interpelację dotyczącą wykazu pensji z podziałem na miesiące od roku

2018 zastępcy Burmistrza, sekretarza, skarbnika, prezesa Miejskiego Zarządu
Zakładów Wodociągówi Kanalizacji, prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w
Golubiu-Dobrzyniu z wyszczególnieniem wszystkich dodatków specjalnych dla

każdego stanowiska — odpowiedź na interpelację w załącznikach nr3, nr 7 oraz nr 8

do niniejszego pisma.
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Odpowiedzi na interpelacje Radnej Dominiki Piotrowskiej:

Ad. 1

Nic nam nie wiadomo o pomniku przyrody w postaci drzewa katalpa na terenie miasta
Golubia-Dobrzynia. Proszę zatem o wskazanie lokalizacji wymienionego przez Panią pomnika
przyrody.

Ad. 4:

Na pierwsze zadane przez Panią w tym punkcie pytanie otrzymała Pani informację w
odpowiedziach na poprzednie interpelacje.
Do Szkoły Podstawowej i Domu Kultury są wykonane skrzynki gazowe. Podłączenie do
gazociągu, a tym samym wykonanie kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.
Zamkowej oraz w Domu Kultury przy u. Hallera planuje się w 2022 roku. W budżecie miasta są
zabezpieczone następujące środki dla szkoły:

- roboty budowlane dotyczące Szkoły Podstawowej nr1 przy ul. Zamkowej — 195 000,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Szkoły Podstawowejnr1 przy ul. Brodnickiej —

15 000,00zł.
Ponadto na mocy umowynr 23/2022 z dnia 28.02.2022 r. przekazano środki w wysokości
14 600,00 zł w formie dotacji celowej dla Domu Kultury na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

Ad. 5:
>

Obecnie nie ma konieczności wykonywania harmonogramu prac ze względu na to, iż w grudniu
2020r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowędo Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.
Postępowanie zostało przez Starostę zawieszone z urzędu ze względu na nierozstrzygnięte itoczące się sprawy spadkowe na działkach sąsiednich. Cała dokumentacja znajduje się w
Starostwie.
Posiadamy natomiast decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Toruniu, której kopię przedkładamy w załączeniu.

Ad. 9:

Miasto zarezerwowało w budżecie kwotę w wysokości 160 000,00 zł na dokumentację
projektową wraz z badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty
budowlane. Ponadto pod koniec 2021 roku zostały złożone wnioski o udzielenie dotacji na
wykonanie ww. dokumentacji do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Obecnie czekamy na wyniki
naboru.
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Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń
Toruń, 28.05.2019 r.

WUOZ.T.WZN.5142.9.1.2019.AG

DECYZJAnr ZN/205/2019

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt1lit. b, c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. ] pkt 1 oraz ust. 2a, art. 89
pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), art. 104 $ 1i2, art. 162 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
$ 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 — 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru Zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznychi innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.
U. poz. 1609),
po rozpoznaniu wniosku Gminy Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowanej przez Burmistrza
Miasta Golubia-Dobrzynia z 12.02.2019 r., data wpływu: 19.02.2019 r., 7

w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych
z wykonaniem remontu domu podcieniowego tzw. Domu pod Kapturem przy Rynku 19 w
Golubiu-Dobrzyniu, na działce nr 133/1 obręb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia;

pozwalam

1. Gminie Miasta Golub-Dobrzyń reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia, Płac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, na prowadzenie nw. robót
budowlanych;

2. Wskazanie zabytku: dom podcieniowy tzw. Dom pod Kapturem przy Rynku 19 w Golubiu-
Dobrzyniu, na działce nr 133/1 obręb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia;

3. Kierować robotami budowlanymi albo wykonywać nadzór inwestorski mogą tylko osoby
posiadające kwalifikacje, o których jest mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.);

4, Zobowiązuje się wnioskodawcę do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku
robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której jest mowa
w punkcie3. niniejszej decyzji:
4.1. imienia, nazwiskai adresu osoby, o której jest mowa w punkcie3.niniejszej decyzji;



4.2. dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których jestmowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiecenad zabytkami(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067ze zm.);
4.3. oświadczenia osoby, o której jest mowa w punkcie3. niniejszej decyzji, o przyjęciu

przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywanianadzoru inwestorskiego;
. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzależnia podjęcie robót objętychniniejszym pozwoleniem od przekazania przez wnioskodawcę nie później niż w terminie14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych,a w toku robót budowlanych na 14 dniprzed dokonaniem zmiany osoby, o której jest mowa w punkcie 3. niniejszej decyzji,informacji i dokumentów,o których jest mowa w punktach4.1. — 4.3. niniejszej decyzji,pod rygorem stwierdzenia jej wygaśnięcia na podstawie art. 162 $1kp.a.;

. Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych:6.1. prace konserwatorsko-restauratorskie ścian kamiennych i ceglano-kamiennych
. piwnicy;

6.2. prace konserwatorsko-restauratorskie drewnianych ścian wieńcowych;6.3. prace konserwatorsko — restauratorskie ścian murowanych dawnej czarnej kuchni;6.4. wykonanie nowego kamiennego podestu podcienia oraz wejścia do piwnicy;6.5. odtworzenie ściany szczytowej szachulcowej wraz z arkadami podcienia;6.6. wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem,z zachowaniem geometrii dachu;6.7. wymiana opierzeń oraz orynnowania;
6.8. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych;
6.9. wykonanie izolacji pionowej kamiennych ścian fundamentowych;6:10. - —--remont zewnętrznych schodów do. piwnicy wraz z zamknięciem; --- —- -6.11. odtworzenie otworów wentylacyjnych wraz z zamknięciem w ścianiefundamentowej północnej;
6.12. wykonanie nowej posadzki w piwnicy;6.13. wykonanie nowych ram stolcowych podtrzymujących Strop w piwnicy;6.14. remont drewnianego stropu belkowego wraz z wymianą pułapu środkowegoi podłogi deskowej;
6.15. wykonanie schodów drewnianych do piwnicy wraz z zamknięciem w podłodzestropu;
6.16. skucie tynków wewnętrznych, ocieplenie ścian zgodnie z projektem, wykonanienowych tynków;
6.17. demontaż istniejącego kominka, odtworzenie pierwotnej formy pieca;6.18. odtworzenie ścianki działowej wieńcowej;6.19. wykonanie okładzin deskowych,na ścianie działowej z częścią sąsiadującą:;6.20. remont czarnej kuchni;
6.21. wykonanie drewnianych schodów na poddasze;6.22. remont stropu belkowego;
6.23. odtworzenie drzwi wewnętrznych;6.24. cały ww. zakres w sposób zgodny ze szczegółowymi rozwiązaniami zawartymiw projekcie budowlanym, opracowanym przez Pracownię Konserwatorską KZEBKonserwatorstwo Zabytków Ewa Bożejewicz, ul. Świerkowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń;
Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następniepozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca2003 r. o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami;
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7 Termin ważności pozwolenia: do 31.12.2023 r.;
8 Jednocześnie zobowiązuje się wnioskodawcę do:

8.1 Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęciai zakończenia robót budowlanych;
8.2 Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęciaokreślonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dniprzed rozpoczęciem tych czynności;
8.3 Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniachlub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;8.4 Dokonywania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałemwojewódzkiego konserwatora zabytków.

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu wpłynął 19.02.2019 r.wniosek Gminy Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z 12.02.2019 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanychzwiązanych z wykonaniem remontu domu podcieniowego tzw. Domu pod Kapturem przyRynku 19 w Golubiu-Dobrzyniu, na działce nr 133/1.
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 7.03.2019 r,wezwał Gminę Miasto Golub-Dobrzyń do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 20.03.2019 r.,znak: WI.4125.3.2019, wniosek został uzupełniony. Dnia 22.03.2019 r. zostało wszczętepostępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadżenie robótbudowlanych. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie art. 36$1 1 2 Kpa. pismem z dnia 18.04.2019 r. przedłużył termin rozpatrywania sprawy ze względuna jej skomplikowany charakter. Zgodniez art. 10 Kpa zawiadomieniem z dnia 17.05.2019 r.poinformował Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych przez WojewódzkiUrząd Ochrony Zabytków w Toruniu dowodówi materiałów w sprawie.

Planowane prace remontowe dotyczą domu podcieniowego tzw. Pod Kapturemwpisanego do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z 02.07.1960r. pod nr rejestru zabytku A/581. Podlega on ochronie zgodniez art. 6 ust. 1 pkt1lit. c ustawyo ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Formątej ochrónyjest wpis do rejestru zabytków(art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami).
Pozwolenia woj ewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in. prowadzenie robótbudowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawyo ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Pozwolenie to ma formę decyzji
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zabytkowej i wyglądu zabytku. Wskazano m.in. warunek zgłoszenia do odbioru końcowego
wykonanych robót w celu kontroli ich zgodności z niniejszym pozwoleniem. Wojewódzki
konserwator zabytków ma prawo wskazać takie warunki, które zapobiegną uszkodzeniu

lub zniszczeniu zabytku zgodnie z art. 36 ust. 2a ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, a także zgodnie z $ 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, co też uczynił, podając wyżej
powody wskazania takich właśnie dodatkowych warunków.

W przedmiotowej sprawie wojewódzki konserwator zabytków uznał planowane roboty
za dopuszczalne,o ile będą przestrzegane wszystkie warunki niniejszego pozwolenia. Ustalony
termin ważności niniejszego pozwolenia powinien w zupełności wystarczyć dla zakończenia
inwestycji. W związku z powyższym zgodnie zart. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, art. 7 pkt 1, art. 36
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak
w rozstrzygnięciu.

Uwaga! Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa
budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami — t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 $ 1i$2 oraz art. 129 $ 11 $ 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał
decyzję. Z dniem zrzeczenia się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania decyzja
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127ak.p.a.). - 7 = s
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URZĄD MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 683 54 10 do 13, fax O 56 683 54 15

www.golub-dobrzyn.pl, e-mail:umQ©golub-dobrzyn.pl

Golub-Dobrzyń, dnia 09.03.2022 r.
WG.0004.2.2022

Sz. P. Dominika Piotrowska
Radna Rady Miasta
Golubia — Dobrzynia

W odpowiedzina interpelację dotyczącą pytania nr 2: „Proszę o oczyszczenie lasów

na Osiedlu Leśnym. Las jest bardzo zaniedbany. Dokonano niewielkich prac w ubiegłym roku,
zaś pracownicy urzędu zobowiązali się do regularnego oczyszczania lasu. W lesie jest wiele

powalonych drzew, które leżą od wielu lat. Proszę o harmonogram prac na terenie Osiedla

Leśnego.” Informujemy co następuje.

W odpowiedzinatą interpelację informujemy,iż takie prace zostały wykonane w roku

ubiegłymwlesie za blokiem Żeromskiego 36 oraz lesie przy ul. Sosnowej poprzez przecięcie
drzew powalonych nad oraz na ścieżkach oraz wyniesienie gałęzi przed las, następnie

przyjechała firma zewnętrzna w celu wykonania prac rębakiem. W bieżącym roku planujemy
kolejne czyszczenia miejskich lasów, przewidywany okres wykonywania tychże prac to
termin do końca III kwartału. W dniu 9 marca rozpoczęliśmy takie prace w lesie przy
ul. Miłej w kierunki muszli koncertowej.

Ponadto informujemy, iż lasy miejskie są systematycznie czyszczone z porzucanych
tam śmieci oraz gabarytów. Takie prace zostały ostatnio wykonane w lutym bieżącego roku.

„?

Do wiadomości:
1. P. Łukasz Pietrzak - Przewodniczący Rady Miasta Golubia — Dobrzynia

Otrzymują:
1. Adresat

6 Ad/a

Sporządził: Kierownik WG Karol Kaślewicz



© MIEJSKI ZAKŁAD
FR

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z 0.0. r7 ad zW GOLUBIU-DOBRZYNIU :

UL. MOSTOWA 8B

Golub-Dobrzyń 02.03.2022 r.
Ldz. 111/22

Sz.P.

Mariusz Piątkowski

Burmistrz Miasta

Golubia- Dobrzynia

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

1. W odpowiedzi na interpelacje Radnej Pani Dominiki Piotrowskiej z dnia 22.02.2022r. pkt.6
dotyczącej „wszystkich kosztów” związanych z wydawaniem „gazetki” Miejski Zakład
Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o w Golubiu Dobrzyniu informuje, iż wszystkie koszty „Spółki”
związane z wydawaniem „gazetki Ziemia Golubsko-Dobrzyńska”to koszt wydruku periodyku,
koszt zawieranej umowy - zlecenia z redaktorem naczelnym czasopisma oraz koszt 2
roboczogodzin pracownika fizycznego.

2. W odpowiedzi na pytanie drugie zawarte w tym samym punkcie interpelacji, a mianowicie:
„ponieważ na gazetkę składa się 5 samorządów, proszę o zestawienie jakie koszty ponosi z

tego tytułu Miasto Golub-Dobrzyń. Czy jest on podobny do kosztów pozostałych czterech
samorządów?” informujemy,iż:
a) na „gazetkę” składa się 6 samorządów,a nie jak błędnie Pani Radna przedstawiła, że 5.
b) MZWiK Sp.z o.o. nie posiada informacji na temat „wszystkich” kosztów jakie ponosi Miasto
Golub- Dobrzyńztytułu „gazetki Ziemia-Golubsko-Dobrzyńska”
c) MZWikK Sp.z o.o. informuje,iż koszt zamieszczenia informacji na stronach „Ziemi Golubsko-
Dobrzyńskiej „ dla wszystkich samorządów jest taki sam”
3. W odpowiedzi na pkt. 10 interpelacji, zestawienie wynagrodzenia Prezesa MZWiK Sp.z

o.o. zostało przedstawione w załączniku.

Z poważaniem

Prezes Zągządu
MZWi

Załączniki:
mgr Piotr,

1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu.

Dane adresowe: NIP: 503-007-64-30 Dane kontaktowe:Miejski Zakład Wodociągówi Kanalizacji Sp.zo.o. REGON: 341220884 KRS: 0000405794 tel./fax: +48 56 6832436 |uł. Mostowa 8B, 87-400 Golub-Dobrzyń Wysokość kapitału zakładowego: 2 822 000zł e-mail: kontaktewodociagigd.pl



ul. Mostowa 8B, 87. 400
tel. 56 683 24 36, 56 683 23 72
e-mail:

NIP: 5030076430 REGON: crzc"m BROLOOSIUB 100

Golub-Dobrzyń, 02.03.2022 r.
L. dz. Żżło /22

Miejski Wodociągówi Kanalizacji Sp. z 0.0

Informacja

Miejski Zakład Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje o
wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto prezesa zarządu w latach 2018- 2022:

od 01.01.2018 r. - 9.479,02 zł

od 01.07.2018 r. - 9.512,16 zł

od 01.10.2019 r. - 10.084,66 zł
od 01.01.2022 r. - 13.211,34 zł

(pieczęć i odpis pracodawcy lub osoby
działającej w jego imieniu)

Sporządziła: Anna Wiśniewska



za/.4
URZĄD KIAĄSTA

ul. Piec 1000-ecie 25
67-400 Golub-Dobrzył

Wsz. wj, kujawsko-xu

Golub-Dobrzyń, 08.03.2022r.
WO.033.9.2022

Szanowny Pan
Łukasz Pietrzak
Przewodniczący Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do interpelacji radnej pani Dominiki Piotrowskiej o zabezpieczenie kwoty12 000 tysięcy na zakup jednego witacza, zwracam się z prośbą do Pana Przewodniczącego,bywspólnie z Radnymi na posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Miasta zapoznali się Państwo zezłożoną interpelacją i w przypadku pozytywnejopinii zabezpieczyli środki w budżecie Miastana ww. zadanie.

Z poważaniem

Sporządzono w dwóch egzemplarzach. Otrzymują:
BURMIS RZKD Adresat '3olubia-Dolrzynia2 a/a

skSporządziła: inspektor Agnieszka Błażejewska Wy
Zatwierdził: Wiceburmistrz Róża Kopaczewska



zm. Ś
RETĄ *

Golub-Dobrzyń, 08.03.2022r.
WO.033.10.2022

Szanowna Pan
Dominika Piotrowska
Radna Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące odmalowania witacza przy ulicy Lipnowskiej, wyjaśniam,
co następuje: przed wyrażeniem zgody na odmalowanie witacza konieczne jest uzyskanie przez Panią
zgody właściciela nieruchomości, na której posadowiony jest witacz oraz przedstawienie projektu
porozumienia w zakresie nieodpłatnego wykonania remontu witacza, które zostanie zawarte pomiędzy
Panią, jako wykonawcą prac remontowych a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń. Projekt przedmiotowego
porozumienia winien zawierać m.in. sposób zabezpieczenia miejsca pracy, oświadczenie, iż prace te
zostaną wykonane zgodnieze sztuką budowalną, starannością wymaganą dla takich prac oraz prace te
zostaną wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonania takich prac.
Ponadto porozumie musi zawierać przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie szkody na mieniu i osobach
powstałe w trakcie realizacji prac. Ponadto porozumie to winno zawierać sprecyzowaną kolorystykę ze
wskazaniem konkretnych barw a także sprecyzowane materiały użyte do odnowienia witacza.
Konieczne jest też określenie terminu wykonania takich prac.

W zakresie wniosku o przekazanie niewielkiej kwoty z budżetu Miasta na ten cel prosimy o wskazanie
wysokości wnioskowanej kwoty — bez jej sprecyzowanianie jest możliwe odniesienie się do tej części
wniosku.

Z poważaniem

_
sURMISTRZ

3olubia-Dobrzynia
Sporządzono w dwóch egzemplarzach. Otrzymują: /

r Baer z up. Róża
2 ala — Z-ca Bujmistrza

Sporządziła: inspektor Agnieszka Błażejewska
*

7 /wmnZatwierdził: Wiceburmistrz Róża Kopaczewska
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: ' Zad. Ć

J RZĄD MIASTA

Pie 100
! szo zw.

qokupsko nne. wo, kuawaxopol: Golub-Dobrzyń, dnia 09.03.2022r.
WO.033.8.2022

Dominika Piotrowska
Radna Rady

Miasta Golubia-Dobrzynia

W odpowiedzi na Pani interpelację udostępniam zawarte umowyztelewizją kablową.

Z poważaniem

ZURMISTRZsGYRNISTRZ

Sporządzono w dwóch egzemplarzach. Otrzymują:

: Adresat
. a/a

Sporządziła: inspektor Agnieszka Błażejewska PY
Zatwierdził: Wiceburmistrz Róża Kopaczewska



UMOWA NR/33/2020

Zawarta w dniu fl U :.AM..2020 r. w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń z siedzibą przy Placu 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
NIP: 5030054345, REGON: 871118566,

reprezentowaną przez:
Pana Mariusza Piątkowskiego — Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,
przy kontrasygnacie Pana Jacka Dowgiałło — Skarbnika Miasta,
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a

Krzysztofem Kocimskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio Produkcji
Telewizyjnej i Muzycznej „AKI” Krzysztof Kocimski z siedzibą przy ulicy Żeromskiego
21/10, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781026457, REGON: 340909201,
zwanymwdalszej części umowy Wykonawcą.

81.
1. Zleceniodawcazleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) opracowaniai realizacji filmu promującego A= Gminy Miasta Golub-Dobrzyń,

tym wyd zenia związ rormeclą AK, lh:Adraikdstrse 9..Cmae, stoPobikic
z akaai (aVrdBraga 8'do tego

ATEz:m |

2) emisji w telewizji lokalnej obejmującej zasięgiem Miasto KE filmu, o którym
mowaw pktI.
2. Długość filmu,o których mowa w ust. 1 pkt1 to min. 15 minut.
3. Film, o których mowaw ust. 1 pkt 1 ma być emitowany w telewizji lokalnej w całości,
codziennie przez okres minimum jednego tygodnia.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uprzedniej kontroli i weryfikacji filmu
opracowanego przez Wykonawcę przed jego emisją w telewizji lokalnej. W tym celu

Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy film na nośniku cyfrowym w formacie
umożliwiającym jego odczyt na komputerze wyposażonym w system WINDOWS
z podstawowym pakietem oprogramowania MS OFFICE oraz powszechnie dostępne wtyczki
i odtwarzacze multimedialne. Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca zmodyfikuje, usunie
lub w inny sposób przeredaguje treścii nagrania składające się na film. Emisja filmu jest
dopuszczalna dopiero po jego zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. W przypadku emisji filmu



bez zatwierdzenia Zleceniodawcy Wykonawca może zostać pozbawiony prawa do

wynagrodzenia za jego opracowanie, realizację i emisję. Wykonawca w ramach

wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. 1 zezwala Zleceniodawcy na korzystanie z filmu

określonego w $ 1 ust. 1 pkt 1, w szczególności na jego utrwalanie i zwielokrotnianie

dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, dystrybucję i rozpowszechnianie bez

ograniczeń, zwłaszcza publiczną emisję i nadawanie za pomocą wszelkich środków

masowego przekazu, wszelkich technik multimedialnych i audiowizualnych, w formie

cyfrowej i analogowej, w tym sieci Internet; rozpowszechniania na nośniach cyfrowych (płyty

CD, pendrive, itp.), w formie wydruków poszczególnych scen lub nagrań ścieżki dźwiękowej;

tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji, aranżacji oraz innej ingerencji w treść materiałów

bez ograniczeń, a także użycia jako części innych utworów.

82.

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w $ 1 ust. 1,

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.722,00 zł (słownie: jeden tysiąc

siedemset dwadzieścia dwa złote) brutto,tj. z należnym podatkiem VAT.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ | ust. 1 niniejszej Umowy

Wykonawca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT wg następujących danych:

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345

Odbiorca:

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone w terminie 14 dni od

dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu

umowyi przekazaniu Zleceniodawcy nagrania, o których mowaw $ 5 niniejszej Umowy.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku

Zleceniodawcy.

83.

1. Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe i pokrewne do

filmu, o którym mowa w $ 1 ust. 1, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku

o prawach autorskichi prawach pokrewnych w zakresie, w jakim film ten lub jego elementy

2



składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą, a ponadto wszelkie prawa, upoważnienia
i zezwolenia mogące odnosić się do ich elementów składowych, obejmujące prawo do
korzystania i rozporządzania ich elementami składowymi na wszelkich polach eksploatacji
wymienionych w szczególności w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach
autorskich i prawach pokrewnych oraz wszelkie upoważnienia i zezwolenia do pełnego
korzystaniaz całości praw do filmu.
2. Przeniesienie ww. praw nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w $ 2 ust.
1 niniejszej Umowy.

84.
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.11.2020 roku.

$5.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy filmu, o którym mowa w $ 1

ust. 1 niniejszej Umowy na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive), nie później niż
10 dni od dnia wyemitowania tego filmu w telewizji lokalnej.

$6.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie
umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umownez tytułu odstąpienia od umowy

Z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w$2 ust. 1.

By Zleceniodawca płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
Z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w $2ust. 1.

3. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonegow$ 2 ust. 1

4. Jeżeli kary umownenie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownychz jego wynagrodzenia.
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87.

Zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.
88.

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

1) Zleceniodawca: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

2) Wykonawca. 4 .Jerem sueęo 24/19 1.8 +7290 (bec zlnoaja DE 0a ME e pei zprsięe aleje o PPU CS z gra e RUY PDT PA

2. Każda zmiana adresu do korespondencji określonego w ust. 1 wymaga pisemnego

poinformowania drugiej strony. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie

korespondencji pod dotychczasowy jest skuteczne.

89.

Załącznik do umowystanowi klauzula RODO.

$ 10.

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego
89.

Spory, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozpatrywać będzie

sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

$ 10.

Umowa została sporządzona W trzech jednobrzmiących egzemplarzach — jeden

egzemplarz dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.

Gucio Preduicji Telewizyjnej i krmzycznej
7

Krzysztof Kocimski
67-200 Wąbrzeźno ul. Żeramskicgo 24/48

tal. 603 B32 05% h S70-1102-64-E7

fiergymika
4

faizacyjnego

owski
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UMOWA NRÓŻ/2020

Zawarta w dniu 20 04 -.2020 r. w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń z siedzibą przy ulicy Plac 1000-lecia 25, 87-400
Golub-Dobrzyń, NIP: 5030054345, REGON: 87111 8566, reprezentowaną przez:
Pana Mariusza Piątkowskiego — Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,
przy kontrasygnacie Pana Jacka Dowgiałło — Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej
części umowy Zleceniodawcą,

a

Studiem Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej „AKT” Krzysztof Kocimski z siedzibą
przy ulicy Żeromskiego 21/10, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781026457, REGON:
340909201, reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Kocimskiego, zwanym w
dalszej części umowy Wykonawcą.

Śl.

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

1) opracowania i realizacji wraz z przekazaniem praw autorskich materiału filmowego
promującego zadania inwestycyjne Gminy Miej skiej Golub-Dobrzyń.

2) emisji w telewizji lokalnej obejmującej zasięgiem Miasto Golub-Dobrzyń, materiału
filmowego o którym mowaw pkt1.

2. Długość z materiału filmowego, o których mowaw ust.1 to min. 25 minut.
3. Materiał filmowy, o których mowa w ust. 1 ma być emitowany w telewizji lokalnej w

całości przez okres minimum jednego tygodnia.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uprzedniej kontroli i weryfikacji materiału
filmowego opracowanego przez Wykonawcę przed jego emisją w telewizji lokalnej. W tym
celu Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy materiał filmowy na nośniku cyfrowym w
formacie umożliwiającym jego odczyt na komputerze wyposażonym w system WINDOWSz
podstawowym pakietem oprogramowania MS OFFICE oraz powszechnie dostępne wtyczkiiodtwarzacze multimedialne. Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca zmodyfikuje, usunie lub
w inny sposób przeredaguje treść materiału. Emisja materiału filmowego jest dopuszczalna
dopiero po jego zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. W przypadku emisji materiału bez
zatwierdzenia Zleceniodawcy Wykonawca może zostać pozbawiony prawa do wynagrodzenia

moc (307



za jego opracowanie, realizację i emisję. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego

w $ 2 zezwala Zleceniodawcy na korzystanie z materiału określonego w $lust.lpktl1,w
szczególności na jego utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie

egzemplarzy, dystrybucję i rozpowszechnianie bez ograniczeń, zwłaszcza publiczną emisję i

nadawanie za pomocą wszelkich środków masowego przekazu, wszelkich technik

multimedialnych i audiowizualnych, w formie cyfrowej i analogowej, w tym sieci Internet;

rozpowszechniania na nośniach cyfrowych (płyty CD, pendrive, itp.), w formie wydruków

poszczególnych scen lub nagrań ścieżki dźwiękowej; tworzenia opracowań, przeróbek,

adaptacji, aranżacji oraz innej ingerencji w treść materiałów bez ograniczeń, a także użycia

jako części innych utworów.

82.
1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje

wynagrodzenie w wysokości 1000.00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto, 1.230,00 zł

(słownie: tysiąc dwieście trzydzieści złotych) brutto za opracowanie, realizację oraz

emisję w telewizji lokalnej materiału filmowego,

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ I niniejszej Umowy

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT wg następujących danych:

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345

Odbiorca:

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone w terminie 14 dni od

dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT, wystawionej po wykonaniu

przedmiotu umowy i przekazaniu Zleceniodawcy nagrań, o których mowa w $ 5

niniejszej Umowy.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku

Zleceniodawcy.

83.



1. Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe i pokrewne do
materiału filmowego,o którym mowaw $ 1 ust. 1, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia
4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim
film ten lub jego elementy składowe będą dziełami chronionymitą ustawą, a ponadto
wszelkie prawa, upoważnienia i zezwolenia mogące odnosić się do ich elementów
składowych, obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania ich elementami
składowymi na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w szczególności w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskichi prawach pokrewnych oraz
wszelkie upoważnienia i zezwolenia do pełnego korzystania z całości praw do filmu.

2. Przeniesienie ww. praw nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w $ 2 ust.
1 niniejszej Umowy.

84.

Termin realizacji Umowy: 01 maja 2020 roku - dnia 30 maja 2020 roku.

85.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy. materiału filmowego, o
którym mowaw$ 1 ust. 1 niniejszej Umowy na nośniku elektronicznym (płyta CD
lub pendrive), wraz z prawami do kopiowania i zamieszczania na innych nośnikach
oraz dystrybucji ww. materiału, nie później niż 10 dni od dnia wyemitowania tego
materiału w telewizji lokalnej.

$6.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonywanielub nienależyte wykonywanie
umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
Z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w$2 ust. 1.

2. Zleceniodawca płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
Z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia określonego w$2 ust. 1.

3. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. 1



4. Jeżeli kary umownenie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca zastrzega sobie

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w

art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia.

87.

Zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

$8.

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego

89.

Spory, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozpatrywać będzie

sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

810.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach — jeden

egzemplarz dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.
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UMOWA NRÓŻY2020

Zawarta w dniwÓQ. QV..2020 r. w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń z siedzibą przy ulicy Plac 1000-lecia 25, 87-400
Golub-Dobrzyń, NIP: 5030054345, REGON: 8711 18566, reprezentowaną przez:
Pana Mariusza Piątkowskiego

— Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,
przy kontrasygnacie Pana Jacka Dowgiałło — Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej
części umowy Zleceniodawcą,

a

Studiem Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej „AKI” Krzysztof Kocimski z siedzibą
przy ulicy Żeromskiego 21/10, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781026457, REGON:
340909201, reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Kocimskiego, zwanym w
dalszej części umowy Wykonawcą.

$l.

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) opracowaniai realizacji wraz z przekazaniem praw autorskich:
a) materiału filmowego promującego działania Gminy Miejskiej Golub-Dobrzyń

ha rzecz mieszkańców w związku z epidemią Korońawirusa,
b) materiału filmowego promującego działania jednostek Gminy Miejskiej

Golub-Dobrzyń, w tym placówek oświatowych, sportu i kultury w okresie epidemii
Koronawirusa.

|

2) emisji w telewizji lokalnej obejmującej zasięgiem Miasto Golub-Dobrzyń,
materiałów filmowych o których mowaw pkt 1.

2. Długość każdego z materiałów filmowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 to min.
25 minut,

3. Materiały filmowe, o których mowa w ust. 1 mają być emitowane w telewizji lokalnej
w całości przez okres minimum jednego tygodnia.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uprzedniej kontroli i weryfikacji materiałów
filmowych opracowanych przez Wykonawcę przed ich emisją w telewizji lokalnej. W tym
celu Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy materiały filmowe na nośniku cyfrowym
w formacie umożliwiającym ich odczyt na komputerze wyposażonym wsystem WINDOWS

1

75034) 3.00



z podstawowym pakietem oprogramowania MS OFFICE oraz powszechnie dostępne wtyczki
i odtwarzacze multimedialne. Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca zmodyfikuje, usunie
lub w inny sposób przeredaguje treść materiałów. Emisja materiałów filmowych jest
dopuszczalna dopiero po ich zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. W przypadku emisji
materiałów bez zatwierdzenia Zleceniodawcy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za ich
opracowanie, realizację i emisję, jeśli nie będą one spełniały oczekiwań Zleceniodawcy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w $ 2 zezwala Zleceniodawcy na
korzystanie z materiałów określonych w$I ust.1 pkt 1 i 2, w szczególności na ich utrwalanie

i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, dystrybucję
i rozpowszechnianie bez ograniczeń, zwłaszcza publiczną emisję i nadawanie za pomocą
wszelkich środków masowego przekazu, wszelkich technik multimedialnych

i audiowizualych, w formie cyfrowej i analogowej, w tym sieci Internet; rozpowszechniania
na nośniach cyfrowych (płyty CD, pendrive, itp.), w formie wydruków poszczególnych scen
lub nagrań ścieżki dźwiękowej; tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji, aranżacji oraz
innej ingerencji w treść materiałów bez ograniczeń, a także użycia jako części innych
utworów,

$2.
!. Strony ustalają, że z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje

wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) powiększone o
należny podatek VAT,tj. 1.230,00 zł (słownie: tysiąc dwieście trzydzieści złotych)
brutto za opracowanie, realizację oraz emisję w telewizji lokalnej jednego materiału
filmowego, łącznie 2460,00 brutto za opracowanie, realizację oraz emisję w telewizji
lokalnej dwóch materiałów filmowych.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ 1 niniejszej Umowy
Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury VAT wg następujących danych:

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345

Odbiorca:

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń



3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT, wystawionej po wykonaniu
przedmiotu umowy i przekazaniu Zleceniodawcy nagrań, o których mowa w $ 5
niniejszej Umowy.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu w bankuZleceniodawcy.

$3.

I. Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe i pokrewne do
materiałów filmowych, o których mowaw $ 1 ust. 1, w rozumieniu ustawy z dnia
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie,
w jakim filmy te lub ich elementy składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą,
a ponadto wszelkie prawa, upoważnienia i zezwolenia mogące odnosić się do ich
elementów składowych, obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania ich
elementami składowymi na wszelkich polach eksploatacji wymienionych
w szczególności w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich
1 prawach pokrewnych oraz wszelkie upoważnienia i zezwolenia do pełnego
korzystania z całości praw do filmów.

2. Przeniesienie ww. praw nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w $ 2 ust.
l niniejszej Umowy.

84.

Termin realizacji Umowy: 21 kwietnia 2020 roku- dnia 15 maja 2020 roku.

$5.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przekazania Zleceniodawcy
materiałów filmowych, o których mowa w $ I ust. 1 niniejszej Umowy na nośniku
elektronicznym (płyta CD lub pendrive), wraz z prawami do kopiowania i zamieszczania na
innych nośnikach oraz dystrybucji ww. materiałów, nie później niż 10 dni od dnia
wyemitowania tych materiałów w telewizji lokalnej.

$6.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie
umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:



ca

I. Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
Z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia określonego w$2 ust. 1.

2. Zleceniodawca płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
Z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. I.

3. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia określonego w
82 ust, 1

4. Jeżeli kary umownenie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w
art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownychz jego wynagrodzenia.

87.

Zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

$8.

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego

89.

Spory, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozpatrywać będzie
sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

$ 10.

owa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach — jeden
ają dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.67"
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UMOWA NR 164/2021

Zawarta w dniu 14.12.2021 r. w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń z siedzibą przy Placu 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
NIP: 5030054345, REGON: 871118566,

reprezentowaną przez:
Pana Mariusza Piątkowskiego — Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,

przy kontrasygnacie Pana Jacka Dowgiałło — Skarbnika Miasta,

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a

Krzysztofem Kocimskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio Produkcji
Telewizyjnej i Muzycznej „AKI” Krzysztof Kocimski z siedzibą przy ulicy Żeromskiego
21/10, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781026457, REGON: 340909201,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

81.
1. Zleceniodawcazleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) opracowania i realizacji filmu promującego działania Gminy Miasta Golub-Dobrzyń,

Ww tym wydarzenia związanego z realizacji inwestycji pod tytułem „Zmiana sposobu
użytkowania pomieszczeń gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową”
wraz z przekazaniem praw autorskich do tegofilmu.

2) emisji w telewizji lokalnej obejmującej zasięgiem Miasto Golub-Dobrzyń filmu, o którym
mowaw pktI.
2. Długość filmu,o których mowaw ust. 1 pkt 1 to min. 60 minut.
3. Film, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ma być emitowany w telewizji lokalnej w całości,
codziennie przez okres minimum jednego tygodnia.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uprzedniej kontroli i weryfikacji filmu

opracowanego przez Wykonawcę przed jego emisją w telewizji lokalnej. W tym celu
Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy film na nośniku cyfrowym w formacie
umożliwiającym jego odczyt na komputerze wyposażonym w system WINDOWS
z podstawowym pakietem oprogramowania MS OFFICE oraz powszechnie dostępne wtyczki
i odtwarzacze multimedialne. Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca zmodyfikuje, usunie
lub w inny sposób przeredaguje treści i nagrania składające się na film. Emisja filmu jesta ©



dopuszczalna dopiero po jego zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. W przypadku emisji filmu

bez zatwierdzenia Zleceniodawcy Wykonawca może zostać pozbawiony prawa do

wynagrodzenia za jego opracowanie, realizację i emisję. Wykonawca w ramach

wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. 1 zezwala Zleceniodawcy na korzystanie z filmu

określonego w $ 1 ust. 1 pkt 1, w szczególności na jego utrwalanie i zwielokrotnianie

dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, dystrybucję i rozpowszechnianie bez

ograniczeń, zwłaszcza publiczną emisję i nadawanie za pomocą wszelkich środków

masowego przekazu, wszelkich technik multimedialnych i audiowizualnych, w formie

cyfrowej i analogowej, w tym sieci Internet; rozpowszechniania na nośniach cyfrowych (płyty

CD, pendrive, itp.), w formie wydruków poszczególnych scen lub nagrań ścieżki dźwiękowej;

tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji, aranżacji oraz innej ingerencji w treść materiałów

bez ograniczeń, a także użycia jako części innych utworów.

82.

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w $ 1 ust. 1,

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1845,00 zł (słownie: jeden tysiąc

osiemset czterdzieści pięć złotych) brutto, tj. z należnym podatkiem VAT.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, O którym mowa w $ 1 ust. 1 niniejszej Umowy

Wykonawca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT wg następujących danych:

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345

Odbiorca:

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Płac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone w terminie 14 dni od

dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu

umowy i przekazaniu Zleceniodawcy nagrania, o których mowa w $ 5 niniejszej Umowy.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku

Zleceniodawcy.

83.

1. Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe i pokrewne do

filmu, o którym mowa w $ 1 ust. 1, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku



O prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim film ten lub jego elementy
składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą, a ponadto wszelkie prawa, upoważnienia
i zezwolenia mogące odnosić się do ich elementów składowych, obejmujące prawo do
korzystania i rozporządzania ich elementami składowymi na wszelkich polach eksploatacji
wymienionych w szczególności w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach
autorskich i prawach pokrewnych oraz wszelkie upoważnienia i zezwolenia do pełnego
korzystania z całości praw do filmu.

2. Przeniesienie ww. praw nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w $ 2 ust.
1 niniejszej Umowy.

84.
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.12.2021 roku.

85.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy filmu, o którym mowaw $ 1

ust. ] niniejszej Umowy na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive), nie później niż
10 dni od dnia wyemitowania tego filmu w telewizji lokalnej.

$6.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie
umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
Z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w$2 ust. I.

2. Zleceniodawca płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
Z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w$2 ust. 1.

3. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniodawca może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w$2 ust. 1

4. Jeżeli kary umownenie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
5: Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownychz jego wynagrodzenia.

Cs



87.

Zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

88.

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

1) Zleceniodawca: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

2) Wykonawca.........-eseseseeeeeeseesaeareen ae ene area a aan re nara r arena nara nnnnnnnnne"

2. Każda zmiana adresu do korespondencji określonego w ust. | wymaga pisemnego

poinformowania drugiej strony. W razie niepoinformowaniao zmianie adresu, doręczenie

korespondencji pod dotychczasowy jest skuteczne.

89.

Załącznik do umowy stanowi klauzula RODO.

810.

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego
89.

Spory, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozpatrywać będzie

sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

810.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach — jeden

egzempląsz dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.

Żeremekiego 21/49
3e:7T7 NIP 670-102-54-57 '
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Umowa mÓk....
o utwór wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych

p
zawarta w dniu MQ5 201 r. w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, adres: Plac 1000-lecia
25, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 5030054345, REGON: 8711 18566,
reprezentowaną przez:
Pana Mariusza Piątkowskiego — Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,

przy kontrasygnacie Pana Jacka Dowgiałło — Skarbnika Miasta,

zwanąwdalszej części umowy „Zamawiający”,
a

Krzysztofem Kocimskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio
Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej „AKI” Krzysztof Kocimski, adres stałego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej: ul. Żeromskiego 21/10, 87-200 Wąbrzeźno,
NIP: 8781026457, REGON: 340909201,

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmujący zamówienie”,
o następującej treści:

$I.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

1) opracowania i wykonania filmu promującego działania Gminy Miasta Golub-
Dobrzyń, w tym wydarzenia związane z 70. rocznicą połączenia miast Golubia i

Dobrzynia o czasie trwania co najmniej 60 minut, zwanego dalej „Filmem” oraz
przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności nośnika danych (płyta CD lub
pendrive), na którym utrwalono Film w terminie do dnia 24 maja 2021 r.,

2) przeniesienia autorskich praw majątkowych do Filmu na zasadach określonych w $ 3,
3) emisji Filmu w całości w telewizji lokalnej obejmującej zasięgiem Gminę Miasto

Golub-Dobrzyń, codziennie przez okres minimum jednego tygodnia.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uprzedniej kontrolii weryfikacji Filmu przed jego

pierwszą emisją, o której stanowi $ 1 ust. 1 pkt 3. W tym celu Przyjmując zamówienie
dostarczy Zamawiającemu Film na nośniku danych w formacie umożliwiającym jego
odczyt na komputerze wyposażonym w system WINDOWSz podstawowym pakietem
oprogramowania MS OFFICE oraz powszechnie dostępne wtyczki i odtwarzacze



multimedialne. Na żądanie Zamawiającego Przyjmujący zamówienie zmodyfikuje, usunie

lub w inny sposób przeredaguje treści i nagrania składające się na Film bez prawa do

żądania dodatkowego wynagrodzenia. Emisja Filmu jest dopuszczalna dopiero po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

82.

. Tytułem wykonania przez Przyjmującego zamówienie zobowiązań określonych w $ 1 ust.

1 pkt 1-3, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Przyjmującego zamówienie

wynagrodzenie w wysokości 2.460,00 (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt)

złotych brutto, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury VAT.

. Przyjmujące zamówienie może wystawić fakturę VAT nie wcześniej aniżeli po

przekazaniu Zamawiającemu nośnika danych, na którym utrwalono Film.

. Przyjmujący zamówienie wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, o której stanowi

$ 2 ust. 1 1 2 według następujących danych:

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345

Odbiorca:

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

. Za dzień zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Przyjmującego

zamówienie.

. Wynagrodzenie, o którym stanowi $ 2 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z

wykonaniem niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie.

83.

. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich

praw majątkowych i praw pokrewnych do Filmu oraz jego elementów składowych

stanowiących przedmiot ochrony zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawa pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), w ramach

wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. 1, bez ograniczeń czasowychi terytorialnych, z

momentem przyjęcia Filmu przez Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji:



a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnejliczbie egzemplarzy,
b. dystrybucję i rozpowszechnianie bez ograniczeń, zwłaszcza publiczną emisję i

nadawanie za pomocą wszelkich środków masowego przekazu, wszelkich technik
multimedialnych i audiowizualnych, w formie cyfrowej i analogowej, w tym sieci
Internet,

c. rozpowszechniania na nośnikach danych (płyty CD, pendrive, itp.), w formie
wydruków poszczególnych scen lub nagrań ścieżki dźwiękowej.

Przyjmujący zamówienie zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych
do Filmu oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw
zależnych do Filmu, w ramach wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. 1.

. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że będą przysługiwały muwcałości autorskie prawa
majątkowe do Filmu oraz, że autorskie prawa majątkowe do Filmu nie będą w żaden
sposób ograniczone jakimkolwiek prawami osób trzecich, a ich przeniesienie na rzecz
Zamawiającego nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich. Przyjmujący
zamówienie oświadcza ponadto, że Film nie będzie publicznie rozpowszechniony lub
udostępniony za pośrednictwem jakichkolwiek środków.

84.
. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar

umownych:

a. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Przyjmującego
zamówienie — w wysokości 20% wynagrodzenia określonegow$ 2 ust.I,

b. z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań określonych w $ 1 ust. 1 pkt 1-3 — w
wysokości 20% wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. I.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Przyjmującemu zamówienie kary umownej z
tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w
wysokości 20% wynagrodzenia określonego w $ 2 ust. 1.

. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość

1.

zastrzeżonych kar umownych.

Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Przyjmującemu zamówienie, na co Przyjmujący zamówienie wyraża

bezwarunkowąi nieodwoływalną zgodę.

85.
Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:



1) Zamawiający: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

2) Przyjmujący zamówienie:

2. Każda zmiana adresu do korespondencji określonego w ust. 1 wymaga pisemnego

poinformowania drugiej strony. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie

korespondencji pod dotychczasowy jest skuteczne.

86.

Załącznik do umowy stanowi klauzula RODO.

87.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Z

dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.)

2. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

88.

Spory, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozpatrywać będzie sąd

powszechny, właściwy dla siedziby Zmawiającego.

$9.

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Przyjmującego

zamówienie orz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamaw/iający Przyjmujący zamówienie

acAq



Golub-Dobrzyń, 14.01.2022 r.

WO.2600.1.2022

AKI
ul. Żeromskiego 21/10
87-200 Wąbrzeźno

Zleceniodawca: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń,ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-
Dobrzyń, NIP: 503 005 43 45.
Zleceniobiorca: Studio Produkcji Telewizyjneji Muzycznej AKI, Krzysztof Kocimski
ul. Żeromskiego 21/10, 87-200 Wąbrzeźno
Zlecam realizacje materiałów promujących działania Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w
styczniu 2022r.
Finansowanie zamówienia: kwota ww. zlecenia nie przekroczy 2500 zł brutto
oraz zostanie uregulowana po wykonaniu usługi, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
Faktury VATnaadres zleceniodawcy. FV należy wystawić na:
Nabywca:
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345, REGON: 871118566
Odbiorca:
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Sporządzono w 3 egzemplarzach.
Otrzymują:

1.

2.
Adresat,
Wydział Finansowy wim,
Ad/a.

spóaa Inspektor Agnieszka Błażejewska?JQ.y



rzad. Ł.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

zo.o.
l. Szosa Rypińska 4487 400 GolDobrzyń Golub-Dobrzyń 08.03.2022tel: (058) 6883 50 76, 683 50 77

e-mail: blurochpec-golubdobrzyn.pl
REGON:a NIP; 878-000-43-98

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

Informuję,iż wynagrodzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. zostało ukształtowane w oparciu o Ustawę z 9 czerwca 2016 r. o zasadachkształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z 0.0.
w okresie od:

01.01.2018 — 01.01.2022 wynosiło 11 141,56 zł

0d 01.01.2022 wynosi 13.211,34 zł



URZĄD MIASTA Ze - Ź
ul. Plac 1000-ecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

: ki, woj,

kujawskępom. O. 1a.goaa13, fak 56 "esZestawienie pensji brutto: 2018.01.01 - 2022.01.31
el. sA

Pensja: wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za wysługę lat + dodatek funkcyjny + dodatek specjalny + premia

zastępca burmistrza sekretarz miasta skarbnik miasta

styczeń pensja 9 808,00 9 213,00 9 038,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

luty pensja 10 058,00 9 213,00 9 038,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

Rzek pensja 9 808,00 9 213,00 9 038,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

kwiecień pensja 9 808,00 9 213,00 9 038,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

maj pensja 10 308,00 8 213,00 9 038,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

czerwiec pensja 10 356,00 9 213,00 9 086,00

2018 w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

Kinieg
pensja 9 246,00 9 213,00 9 086,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

slansikń pensja 9 746,00 9 213,00 9 086,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

rszegiaś: pensja 9 746,00 9 213,00 9 086,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

poździemnik pensja 10 246,00 9 213,00 9 086,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

listopad pensja 9 746,00 9 213,00 9 586,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

piudzień pensja 7 746,00 9 613,00 9 486,00
w tym: dod.specjalny 1 768,00 748,00 765,00

styczeń pensja 0,00 9 213,00 8 086,00
w tym: dod.specjalny 0,00 748,00 765,00

luty pensja 0,00 8 213,00 8 086,00
w tym: dod.specjalny 0,00 748,00 765,00

a. pensja 8 520,00 8 213,00 8 086,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 748,00 765,00

kdienisi pensja 8 520,00 8 213,00 8 086,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 748,00 765,00

ln pensja 8 520,00 0,00 8 086,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

rerwiec pensja 8 520,00 0,00 8 134,00

2019 w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

lipiec pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

Usmpieki
pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

srzesieśń pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

październik pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

liskopndl pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

grudzień pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

u



szyozel pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

luty pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

ARAZEG
pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

osada pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

maj pensja 8 520,00 0,00 8 134,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

bacriko pensja 8 520,00 0,00 8 182,00

2020 w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

Kipies pensja 8 520,00 0,00 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

sierpień pensja 8 520,00 0,00 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

ozszaijh pensja 8 520,00 0,00 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

październik pensja 8 520,00 0,00 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

lstspai pensja 8 520,00 0,00 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 0,00 765,00

smudzień pensja 8 520,00 3 102,47 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 419,05 765,00

styczeń pensja 8 520,00 9 344,00 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 1 100,00 765,00

luty pensja 8 520,00 9 344,00 8 182,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 1 100,00 765,00

rasie pensja 8 520,00 9 844,00 8 572,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 1 100,00 1 100,00

kwiecień pensja 8 520,00 9 344,00 8 572,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 1 100,00 1 100,00

maj pensja 8 520,00 9 390,00 8 572,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 1 100,00 1 100,00

czerwiec pensja 8 520,00 9 690,00 8 620,00

2021 w tym: dod.specjalny 2 200,00 ? 100,00 t 100,00

kipieo pensja 8 520,00 8 252,00 8 620,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 380,00 1 100,00

Sernik pensja 8 520,00 8 052,00 8 620,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 880,00 1 100,00

zaje pensja 8 520,00 8 152,00 8 620,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 880,00 1 100,00

paśdziemik pensja 8 520,00 9 380,00 8 620,00
w tym: dod.specjalny 2 200,00 880,00 1 100,00

stopa pensja 15 810,00 11 382,00 15 250,00
w tym: dod.specjalny 3 270,00 3 200,00 3 150,00

grudzień pensja 15 810,00 12 782,00 15 250,00
w tym: dod.specjalny 3 270,00 3 200,00 3 150,00

2022 słyczeń pensja 15 810,00 13 080,00 15 250,00
w tym: dod.specjalny 3 270,00 2 520,00 3 150,00

INSPEKTORSporządziła: Aleksandra Betker
ds. kadr

mgr area Betke:



URZĄD MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyńtel. 056 683 54 10 do 13, fax O 56 683 54 15

www.golub-dobrzyn.pl, e-mail:um€golub-dobrzyn.pl
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* (SDA dodzr, Golub-Dobrzyń, dnia 07.03.2022 r.
Pocopcie 25 sił | 43 Fi $> I my 7!keucake-człzzena! bai. ctel. PY:"Gotów:2022 ie

Sz.P.
Dominika Piotrowska
Radna Rady Miasta

Golubia — Dobrzynia

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 14.01.2022 r. na Pani interpelacje przekazuję kopię pisma
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Bydgoszczy z dnia 07.02.2022 r, dotyczącego m. in.
gazyfikacji Osiedla Leśnego.

Sporządzono w 2 egzemplarzach
Otrzymują:

hy Adresat
. Ad/a

Sporządziła: Inspektor Kamila Kozłowska
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Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. 9889 7:Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszcźjić hy | e
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Pan Mariusz Piątkowski
R ZA jom" Burmistrz
Y ny Urząd Miasta Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wasz znak:  WI.7230.3.2022 Bydgoszcz, 07.02.2022Nasz znak:—PSGBY.RODZ.420.03.22_.ooZDot.: inwestycji na obszarze miasta Golub-Dobrzyń

Szanowny Panie Burmistrzu,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. mając na uwadze ważną rolę jaką paliwo
gazowe odgrywa w skutecznym zwalczaniu niskiej emisji, poprawie warunków
komunalno-bytowych społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczym realizuje wiele
działań mających na celu gazyfikację nowych obszarów. Przedmiotowa działalność
musi jednakże być prowadzona w zgodzie z obowiązującym prawem,a w szczególności ustawą Prawo Energetyczne wrazz aktami wykonawczymi, według
której inwestycja może być zrealizowana w przypadku jednoczesnego spełnienia
warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowej.
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku na obszarze miasta Golub-Dobrzyń
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w odniesieniu do zawartych umów
o przyłączenie w ramach środków zarezerwowanych w planie inwestycyjnym na lata
2021-2023 planuje budowę około 800m sieci gazowej wrazz przyłączami.eNatomiast 'wodniesieniu : do "inwestycji związanej z gazyfikacją osiedla Leśnego”i Drwęckiego przedstawiamy informacje jak niżej:
1. Na podstawie opracowanej w 2019 roku koncepcji podjęto decyzję biznesową

o rozpoczęciu prac projektowych, które zostały zakończone w 2021 roku wraz
z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń.

2. Spółka od etapu planowania do momentu realizacji inwestycji na każdym etapie
prowadzi analizy opłacalności inwestycji. Obecnie wielokrotnie przeprowadzone
analizy dotyczące przedmiotowej gazyfikacji wykazały, iż szacowane przychody
z tytułu świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego w zestawieniu z planowanymi
nakładami na budowęinfrastruktury gazowej z późniejszymi kosztami eksploatacji nie
spełniają warunków ekonomicznych realizacji przedmiotowej inwestycji. W związku
z powyższym na dzień dzisiejszy brak jest zasadności realizacji niniejszej inwestycji.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

—
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowię,ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Jagiellońska 42 XII Wydział Gospodarczy KRS33-100 Tarnów 85-097 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł www.psgaz.pl
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Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne Art.7 ust.1 (tj. DZ.U.2021 poz.716 z późn. zm.)

„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw

gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci

z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego

traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła

energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci

i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki

przyłączenia do sieci i odbioru”.

3. Pragniemy nadmienić, że Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy wystosuje

do wszystkich klientów, którzy złożyli stosowne wnioski, pisma informujące o braku

możliwości przyłączeniai jego przyczynach.

Analizy wykonywane przez PSG sp. Z 0.0. W sposób jednoznaczny pokazują,

o -że-najbardziej korzystne z ekonomicznego-punktu widzenia jest. doprowadzenie paliwa mon Szste

gazowego do obszarów o określonych parametrach, spełniających sprecyzowane
wymogi, miedzy innymi dotyczące funkcjonowania w danej lokalizacji odbiorców

biznesowych z dogodnymi warunkami technicznymi budowy sieci oraz odpowiednio

niskimi opłatami za umieszczanie infrastruktury w pasie drogowym.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz.713): „Zaspokojenie zbiorowych potrzeb

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne

obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiskai przyrody

oraz gospodarki wodnej; 2) gminnychdróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu

drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystościi porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia

w energię elektrycznąi ciepiną oraz gaz;”.

Gmina działając na podstawie powyższych przepisów może zlecić budowę sieci

gazowej, a następnie na podstawie Umowy Dzierżawy Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

określić szczegóły ewentualnej współpracy, w wyniku której PSG sp. z o.o. będzie"e Zajmowała się eksploatacjąsiecigazowej óraź dokonywała przyłączeńnazasadach mmm m”
ogólnych.

Z poważaniem

sebastian ratgnowicz
1
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