
Odpowiedzi na interpelacje z dnia 30.08.2022 r. Radnej Dominiki Piotrowskiej 

Ad. 1: 

1. Imprezy zaplanowane przez Urząd Miejski, takie jak Noc Świętojańska, Zlot Food 

Trucków, Jarmarki Anki, nie odbyły się z powodu niezatwierdzenia przez Radę Miasta 

środków w budżecie miasta na wymienione imprezy. 

BURM RZ 
Golubia 

Z up. Pr sław Kuczkowski 
ekretarz Miasta 



ć c ł 

Odpowiedzi na interpelacje z dnia 30.08.2022 r. Radnej Dominiki Piotrowskiej 

Ad. 2: 

Informujemy, że w roku bieżącym dmuchany zamek był dotychczas użytkowany przez 

Miejskie Przedszkole oraz Zespół Szkół Miejskich. 

Wniosek o wypożyczenie, a następnie rezygnację — złożyła również Szkoła Podstawowa 

nr 1. 

W ramach Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia zamek został wypożyczony 

na pikniki (jednodniowe) organizowane przez Państwową Straż Pożarną i Polski Zwią-

zek Działkowców — ROD Zalesie w Golubiu-Dobrzyniu. 

Zamek wypożyczany jest na wniosek —obecnie żadna z instytucji miejskich nie zwróciła 

się z wnioskiem o jego użytkowanie. 

BURKĄ 

z up. P ysław Kuczkowski 
Sekretarz Miasta 



Odpowiedzi na interpelacje z dnia 30.08.2022 r. Radnej Dominiki Piotrowskiej 

Ad. 3: 

Dnia 06.09.2022 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Kujawsko-Pomorskiem 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Starszym Specjalistą Ochrony Zabytków 

dotyczące m. in. koncepcji zagospodarowania Golubskiej Starówki. Na spotkaniu ustalono 

wstępną kolejność początkowych etapów realizacji koncepcji. Koncepcja będzie realizowana 

po uzyskaniu decyzji WKZ na poszczególne etapy, co poprzedzone w niektórych przypadkach 

będzie wykonaniem konkretnej i szczegółowej dokumentacji technicznej. 
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Odpowiedzi na interpelacje Radnej Dominiki Piotrowskiej złożone na sesji 
Rady Miasta w dniu 30.09.2022 

Interpelacja 4. 

• Sytuacja na rynku paliw energetycznych po rozpoczęciu napaści rosyjskiej na Ukrainę 

uległa dramatycznym przemianom. Embarga i zaprzestanie dostaw z Rosji odbiło się 

spadkiem podaży oraz niespotykanym wzrostem cen paliw na rynku. Wzrosty cen od 
początku roku 2022 przerosty większość prognoz. W chwili obecnej bardzo trudno jest 
prognozować jak sytuacja rozwinie się w najbliższych miesiącach. Duży wpływ na ceny 
będzie miała aura. 
W PEC Sp. z o.o. prowadzimy stałe rozeznanie zmian dostępności i cen paliw 
energetycznych. Miks paliwowy (stosunek gazu do węgla) kształtujemy w taki sposób. 
aby na tyle ile to możliwe obniżać koszty produkcji ciepła. Jednocześnie wraz ze 
śledzeniem sytuacji na rynku oraz zmian w przepisach, utrzymujemy kontakt z kilkoma 
dostawcami paliw. Umożliwia nam to zakup najlepszego oferowanego paliwa w 
stosunku jakość/cena. Oprócz kontrahentów sprawdzonych, z którymi w przeszłości 

prowadziliśmy już handel, aktywnie poszukujemy nowych dostawców, którzy byliby w 
stanie zaoferować korzystniejszą cenę. Utrzymujemy kontakt z innymi 
Przedsiębiorstwami Ciepłowniczymi celem uzyskania informacji o ewentualnych 
możliwościach pozyskania paliw w cenach bardziej korzystnych. Podpisaliśmy umowę 

ramową z PGE Paliwa Sp. z o.o., która być może pozwoli na zakup tańszego paliwa. 

• Na dzień dzisiejszy udało się zgromadzić zapas miału węglowego na około 2 miesiące. 

Zapas uzupełniany jest regularnie wraz ze spływaniem płatności za ciepło. Paliwo 
gazowe dostępne jest w Łhwili obecnej bez ograniczeń, jednak jego cena jest bardzo 
wysoka. 

• Jak już niejednokrotnie informowałem, ostatnia radykalna podwyżka ceny ciepła 

wynikała tylko i wyłącznie ze wzrostu cen paliw. Pytanie o ile wzrosną ceny ciepła to 
w zasadzie pytanie o ile wzrosną ceny paliw. Na dzień dzisiejszy wzrost cen miału 

węglowego spowolnił, a wręcz się zatrzymał. Trudno jednoznacznie przewidzieć jak 
sytuacja będzie się kształtowała wraz z obniżaniem się temperatur na dworze. Można 

założyć, że przy chłodnej i wczesnej zimie ceny węgla jeszcze wzrosną, co przełoży się 

także na wzrost cen energii ciepinej. Z dużym niepokojem patrzę także na 
prognozowany wzrost cen energii elektrycznej. W prawdzie dzięki wybudowaniu w 
PEC paneli fotowoltaicznych częściowo uniezależniliśmy się od energii elektrycznej z 
zewnątrz to jednak nadal musimy kupować spore ilości prądu. 

Czy wzrost ceny ciepła oznacza kolejne podwyżki dla odbiorców? 
Aby precyzyjnie odpowiedzieć na interpelacje trzeba jednak odnieść się do przyjętej 

przez Sejm Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. 

Ustawa zakreśla górne pułapy cen ciepła dla odbiorców końcowych. W wielkim skrócie 
rzecz ujmując, jeśli wzrost cen paliw wymusi dalsze wzrosty ceny energii ciepinej to 
cena dla odbiorców nie wzrośnie powyżej progów wskazanych w Ustawie, a 



przedsiębiorstwa ciepłownicze dostaną refundacje różnicy. Jeżeli ustawa zostanie 
przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta odbiorcy ciepła systemowego 
uzyskają gwarancję ceny maksymalnej. Wejście w życie wspomnianej Ustawy będzie 

wymagało dokonania serii obliczeń. Z,e wstępnych szacunków wnioskuję. że w takiej 
sytuacji cena ciepła produkowanego w PEC Golub-Dobrzyń dla gospodarstw 
domowych nie powinna ulegać już znaczącym podwyżkom. 

4,5 
Interpelacja 7 

Przyłączenie Osiedla Leśnego do sieci ciepłowniczej to zadanie zaplanowane na kilka lat i 
związane ze znaczącymi nakładami finansowymi. W roku 2021, w związku z inicjatywą 
grupy mieszkańców rozpoczęliśmy prace koncepcyjne mające na celu określenie 

zainteresowania wśród potencjalnych odbiorców z tego terenu, oraz możliwości 
prowadzenia szeroko zakrojonej inwestycji. Nadmienić pragnę, że przyłączenie Osiedla 
Leśnego to największa inwestycja od wielu lat i wymaga bardzo dobrego przygotowania 
Spółki zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Początek roku 2022 
przyniósł nam niespotykany wcześniej wzrost cen paliw. Koszty związane z zakupem 
ciepła systemowego z miejskich ciepłowni wzrosły drastycznie. Należy podkreślić, że cena 
paliw wiąże się z małą ich podażą. W okresie bardzo niestabilnej i trudnej do przewidzenia 
sytuacji, Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o przeznaczeniu zgromadzonych ~obów 
finansowych na tworzenie rezerwy paliwowej. Obecna trudna sytuacja na rynku 
energetycznym sprawia, iż prowadzenie tak dużej i kosztownej inwestycji jest obarczone 
zbyt dużym ryzykiem utraty płynności finansowej przez Spółkę. Jednocześnie informuję, 
iż przyłączenie Osiedla Leśnego traktujemy jako jeden z celów strategicznych i zamierzamy 
wrócić do prac nad tym projektem gdy tylko sytuacja na rynku paliw, a w ślad za tym 
sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa się ustabilizuje. 

Prze<Js 3rttrvo Eaergetyki Ciepinej 
Spółka z o.o. 

ul. Szosa Ryp lca 44 
87- 400 Golub-Dobrzyr5 
teł: (056)683 50 76, 683 50 77 
e-mak: biurtA)peo-golubdobrzyn.pl 
REGON: %370003878 878-00043-99 
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Odpowiedzi na interpelacje z dnia 30.08.2022 r. Radnej Dominiki Piotrowskie[ 

Ad. 5: 

Ze względu na sprawy spadkowe na działkach sąsiednich termin realizacji projektu został 

przesunięty do dnia 30.06.2023 r. Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji, co 

oznacza że otrzymamy je dopiero po zakończenie inwestycji. 



Odpowiedzi na interpelacje z dnia 30.08.2022 r. Radnej Dominiki Piotrowskiej 

Ad. 6: 

W okresie wakacyjnym zaplanowano plenerowy koncert Joanny Aleksandrowicz (14 

sierpnia) na terenie zielonym przy Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu 

— ze względu na warunki pogodowe i niebezpieczeństwo dla widzów, wykonawców i 

sprzętu nagłośnieniowego. Wcześniej, na czerwiec 2022 r., planowany był pokaz balonowy 

i pokaz ognia na golubskim Rynku — również niemożliwy do zrealizowania ze względu na 

ulewne deszcze i burze. 

Jednocześnie informujemy, że część golubską miasta i zamek traktujemy integralnie, 

dlatego aktywnie wspieramy i współorganizujemy imprezy i wydarzenia o różnym 

charakterze, które odbywają się na zamku lub w jego okolicach. W roku 2022 były to 

między innymi: 

- Zlot i Wystawa Starych Ciągników i maszyn Rolniczych „Retro-Traktor" 

- Zlot Eksploratorów i Muzealników 

- Międzynarodowy Turniej Rycerski 

- Międzynarodowy Wyścig Elity Kobiet Śladami Anny Wazówny" (w latach poprzednich 

starty pierwszego dnia wyścigu i dekoracja zwyciężczyń organizowane były na Rynku w 

Golubiu, jednak do Urzędu Miasta docierały uwagi mieszkańców o uciążliwości, 

wynikającej ze zmiany organizacji ruchu w tym dniu. Ze względu na uwagi zgłaszane uwagi 

przesunięto również miejsce startu imprezy motoryzacyjnej Off-Road.) 

- Zlot Aut Tuningowanych Royal Stance 

- 600-lecie Wojny Golubskiej 

- Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych 

- Bieg o Wschodzie Słońca. 



Ponadto informujemy, że wszystkie dwudniowe akcje prozdrowotne, organizowane przez 

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, planowane są w taki sposób, by z bezpłatnych badań 

mogli skorzystać mieszkańcy zarówno części dobrzyńskiej, jak i dobrzyńskiej miasta, stąd 

m.in. na Rynku w Golubiu dostępne były bezpłatne badania słuchu czy pomiaru glukozy i 

lipidogramu. 

Z U 

BIJ 
Gol 

rzemysław Kaczkowski 
Sekretarz Miasta 



Odpowiedzi na interpelacje z dnia 30.08.2022 r. Radnej Dominiki Piotrowskiej 

Ad. 8: 

Z raportu konsultacji społecznych, który otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Bydgoszczy wynika, iż wariant preferowany to wariant nr 3, natomiast najwięcej głosów 

sprzeciwu uzyskał wariant nr 2. 


