
Rada Miasta Gełubia-Dobrzynia
Radni-Sesja

Protokół nr LVII/2022
LVL Sesja w dniu 28 czerwca 2022
Obrady rozpoczęto 28 czerwca 2022 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:00 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków oraz zaproszeni gościu: Burmistrz Miasta p.
Mariusz Piątkowski, zastępca Burmistrza m p. Róża Kopaczewska, skarbnik miasta p. Jacek
Dowgiałło. Sekretarz miasta p. Przemysła Kuczkowski, adwokat p. Piotr Pawłowska,
kierownicy Urzędu Miasta oraz jednostek podległych.

Obecni:

2. Justyna Bestry
4, H aaa ( HZY ską
. Franciszek Jagielski
. Andrzej Kuciński
. Monika Kwidzyńska
. Anna Paprocka
. JózefPietrzak
. Lukasz Pietrzak
O. Dominika Piotrowska
l Jolanta Rzeszotarska
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4, Aleksander Wichrowski
5. Konrad Zaporowicz

l. Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak przywitał zebranych i otworzył LVII Sesję Rady
Miasia Golubia-Dobrzynia.

2. Stwierdzenie quorum.

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

3. Wybórsekretarza obrad.

Na funkcję Sekretarza obrad LVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Przewodniczący
Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta p. Konrada Zaporowicza. Pan Konrad Zaoporowicz wyraził zgodę na funkcję
Sekretarza obrad. Przewodniczący

Głosowano w sprawie:



Wybór sekretarza obrad. Kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konrada
Zapiorowicza na sekretarza obrad.

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

Wyniki imienne:
ZA (12)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka.
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski.
Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

4. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie stwierdzono

5. Przyjęcie protokołuz:a) LVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Głosowano w sprawie:
LVIsesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LV1

sesji rady miasta z dnia 24 maja 2022r. .

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

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

Przewodniczący komisji złożyli sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym w
następującej kolejności: z posiedzenia komisji oświaty p. Aleksander Wichrowski,z
posiedzenia k. budżetu p. Jolanta Rzeszotarska, z posiedzenia k. skarg , wniosków i petycji p.

Anna Paprocka , z posiedzenia komisji rewizyjnej Łukasz Pietrzak, z wspólnego posiedzeniu
komisji stałych p. Łukasz Pietrzak.

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

wykonania uchwał.

W tym punkcie Burmistrz miasta p. Mariusz Piątkowski przedstawił informacja z działań,
wydarzeń, które odbywały się na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia w okresie



międzysesyjnym. Zastępca Burmistrza Miast p. Róża Kopaczewska odczytała sprawozdanie
z realizacji uchwał Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

$. Przerwa w obradach.

Wtym punkcie Przewodniczący Rady Miasta nadmienił, iż przerwa w obradach nastąpi po
całej procedurze absolutoryjnej.

9, Absolutorium:

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał zebranym zgodnie z ustawą z dnia 8

marca 1990 roku o samorządzie gminnym procedury dotyczące Absolutorium.

Zgodnie z procedurą absolutoryjną w punkcie 9a porządku obrad był punkt dotyczący
rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. O słowo wstępu został
poproszony Sekretarz Miasta, przedstawiając szczegółowe informacje na temat raportu
o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Sekretarz Miasta p. Przemysław Kuczkowskioznajmił,
iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta zarządzeniem do dnia 31 maja
przekazał radzie ów raport o stanie gminy. Tegoroczny raport liczy 150 stron jest bardziej
rozbudowany aniżeli w roku poprzednim. W tym raporcie zostało uwzględnione co się
wydarzyło w roku ubiegłym, ale przede wszystkim z zapisu ustawowego dowiadujemy się, iż
raport musi zawierać informację o budżecie obywatelskim, realizacji z wykonanych uchwał
rady miasta,a także realizacja planówi strategii rozwoju miasta Golubia-Dobrzynia. W ramach
przygotowania raportu zostały uwzględnione sugestie, które w poprzednich latach były
sygnalizowane przez radnych. Rada Gminy ma kompetencje doprecyzowania wytycznych
wzakresie składu raportuo składzie gminy, taka uchwała do chwili obecnej nie została podjęta.
Wzwiązku z wytycznymi ustawowymi przytoczonymiw ustawie o samorządzie gminnym art.
28 aa wzięto pod uwagęi taki raport został stworzony i przekazany radzie.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeszedł do punktu „b””

Wpunkcie 9b) debata nad raportem o stanie Miasto Golub-Dobrzyń. Przewodniczący Rady
oznajmił, że otwiera dyskusję nad raportem o stanie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

Głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zabrali: Radna
p. Dominika Piotrowska, p. Justyna Bestry, Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak,
Sekretarz Miasta p. Przemysław Kuczkowski, Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski.

Radna p. Justyna Bestry Jako pierwsze słowo wstępu zachęciła mieszkańców miasta do
zapoznania się z lekturą raportu. Jest to cenne źródło informacji na temat zeszłorocznych
wydarzeń w mieście. Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania, kontrolowania niektórych organów
publicznych raport przedstawia realizację programów strategii budżetu obywatelskiego oraz
uchwał rady gminy. Raport przedstawiony przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia jest
raportem jasnym i czytelnym, który nie zawiera zbędnych załącznikówi jest przyjazny dla
czytelnika. Pani Justyna Bestry zaproponowała, aby na przyszły rok został sporządzony także
raport wpigułce w postaci samych grafik krótkimi opisami które byłyby dostępne na zasadzie
ogólnej ulotki dla mieszkańców. Warte uwagi w raporcie 1 napawa optymizmem jest fakt, że
miasto jest w coraz lepszej kondycji finansowej i spadek kwoty zadłużenia gminy w stosunku



do jej dochodów. Ważną informacją zawartą w raporcie jest coroczna kwota zwiększana na

budżet obywatelski dzięki czemu mieszkańcy mogą podejmować decyzje co zostanie w danym

roku budżetowym zrealizowane,a także corocznie zwiększona kwotana realizację programów
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W debacie nad raportem głos zabrała również radnap. Dominika Piotrowska wskazując. 1ż

raport o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń jest obowiązkowy od 4 lat. Na wstępie SWOJEJ

wypowiedzi nad raportem radna odniosła się do fotorelacji z imprez miasta. Ważną imprezą

jaka się odbyła w mieście Golubiu-Dobrzyniu była impreza 70. rocznica połączenia Golubia

i Dobrzynia. Zdaniem radnej była to impreza wyłącznie dla samorządowców. wktórej zabrakło

elementów, w których mogliby uczestniczyć i włączaćsię mieszkańcy miasta. Radna odniosła

się do dofinansowania w kwocie 8 000 000, 00 zł związanego z budową Parku Przemysłowo-

Technologicznego. Zauważyła, że wspomniana inwestycja wśród mieszkańców nie cieszysię
powodzeniem, brakuje w nim miejsc pracy. W dalszej dyskusji nad raportem radna odniosła

się do planów budowy obwodnicy przebiegającej przez osiedle leśne. Mieszkańcy osiedla

królewskiego oraz osiedla leśnego nie wyrażają zgody na budowę obwodnicy. W dalszej części

radna zabrała głos w sprawie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wskazując. że

pracownicy biblioteki otrzymali podwyżki, tylko dlatego, iż wzrosło minimalne

wynagrodzenie. Radna podkreśliła fakt, iż pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej sami dbająi sprzątają pomieszczenia biblioteczne nie otrzymując za to dodatkowych

świadczeń. W dalszej dyskusji nad debatą radna Dominika Piotrowska odniosła się do

wybranego przez Burmistrza Miasta rankingu Dziennika Rzeczpospolitej, w którym miasto

zostało sklasyfikowanej wysokiej pozycji, lecz w między czasie pojawił się Ranking

Wspólnoty, który nie jest ujęty w raporcie, w którym Miasto Golub-Dobrzyń jest jednym
z miast w Polsce na ostatnim miejscu jako miasto powiatowe pod względem rozwoju. Radna

p. Dominika Piotrowska wskazała, że po raz kolejny w raporcie ukazał się remont ul.

Słuchajskiej, zadając następujące pytanie jaki jest harmonogram działań tej inwestycji? czy

zostały zabezpieczone środki finansowena ten cel? Radna oznajmiła, że otrzymała „zdawkową

„informacje. Prosi konkretne działania. Następnie radna odniosła się również do podatkówod
nieruchomości, które zostały podwyższone dla przedsiębiorców. Pani Dominika Piotrowska

zwróciła uwagę na spadającą liczbę mieszkańców naszego miasta. Radna w swojej wypowiedzi

odniosła się do dofinansowania „Domku Pod Kapturem” i zapytała na jakim etapie jest
realizowane dofinansowanie. Następnie radna odniosła się do projektu budowy budynku

socjalnego przy ul. Stary Rynek 4.Radnazapyta, kiedynastąpią konkretne działania powstania

ww. budynku. W dalszej dyskusji radna odniosła się do budowy budynku mieszkalnego

wsystemie RTBS pytając, kiedy nastąpią prace związane z tą inwestycją. Pani Dominika

Piotrowska wspomniała o inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta SIM Nowy Dom. Radna

p. Dominika Piotrowska odniosła się do wyróżnienia dla miasta uhonorowanej Hitem Regionu

2021 za Golubsko Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny. W dalszej części dyskusji

radna przedstawiła informacje dotyczące odbiorców indywidualnych oraz grupowych, oraz

Spółdzielnia Mieszkaniowa spółki PEC. Radna oznajmiła, że będzie pytała Pana Burmistrza

o dostawę węgla czy jest zabezpieczone ciepło na kolejne miesiące oraz nadchodzące zimy.

W dalszej dyskusji Pani Dominika. Piotrowska podniosła temat bezpieczeństwa oraz

przestępstw na terenie miasta. Radna prosi o informacje w jakim stopniu został rozbudowany

monitoring miasta, ponieważ w raporcie nie jest "przedstawiona informacja w tym temacie.

Radna Dominika Piotrowska odniosła się do koncepcji zagospodarowania Golubskiej

Starówki. Podziękowała Pani profesor, studentom i gościom za zaangażowanie się wprojekt



zagospodarowania Golubskiej Starówki. W raporcie ujęta jest również rewitalizacja obszarów
wykluczonych np. ul. Piłsudskiego, ul. Katarzyńska, Plac 1000-lecia, Golubska Starówka
Pani Dominika Piotrowska podkreśliła, iż realizacja w wielu obszarach nie została osiągnięta
i w związkuz tym nie zostanie przez radną udzielone wotum zaufania Burmistrzowi Miasta —

powiedziała p. Piotrowska.

Wdalszej części w dyskusji nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń głos zabrał
Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak sugerując mieszkańcom miasta zapoznanie
się z raportem. Przewodniczący wskazał,iż najbardziej jedną z ważnych informacji zawartych
w raporcie są aż 34 działania inwestycyjne, poprzez dokumentacje do etapu realizacji,
91 podjętych uchwał przez Rade Miasta w ubiegłym roku, a także odbyte 44 w ciągu roku
wydarzenia kulturalne, które zostały wyszczególnione w każdym miesiącu. Przewodniczący
Rady p. Łukasz Pietrzak podkreślił, że zostanie przez niego udzielone wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta.

W dalszej części dyskusji nad raportem głos zabrał Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski
odpowiadając szczegółowo na uwagi zasugerowane do raportu radnej Dominiki Piotrowskiej.
Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski nadmienił, że sytuacja miasta od wielulat nie była tak
dobra jak jest w tym roku. Rozpoczęte są w sposób zaawansowany procesy inwestycyjne:

- przetarg na zadanie „Modernizacja Ośrodka Sportui Rekreacji”,

- modernizacja Targowiska Miejskiego, na które pozyskane zostały środki dofinansowania
w kwocie 4 800 000, 00zł.

- do 18 sierpnia zostanie ogłoszony przetarg na kolejną inwestycje Termomodernizacja Zespołu
Szkół Miejskich.

- realizacja budowy ul. Szosa Rypińska, oraz zostanie zmodernizowana ul. Konopnicka.

- ogłoszony został przetarg na zadanie pn,, Budowaulicy Sosnowej i Kalinowej”,

- budowa, Ronda przy ul. Piłsudskiego” w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim, jak
również ze Starostwem Powiatowym. A także inwestycja polegającą na Budowie Obwodnicy
— wspólna inwestycja czterech samorządów: Urzędu Województwa, Starostwa Powiatowego,
Gminy Miasto Golub-Dobrzyn, Urzędu Miasta, na którą zostały przeznaczone środki
finansowe na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Te zadania są realizowane
w 2022 roku w sposób konkretny, rzeczowy. Zlecenie wykonania studium środowisko-
ekonomicznego dla Obwodnicy Golubia-Dobrzynia jest poważnym dokumentem,który cztery
samorządy ma kosztować około 1000 000, 00 zł. Co do wydarzenia połączenia 70 — lecia
Golubia i Dobrzynia w tym okresie były ograniczenia pandemiczne, toteż nie mogły być
zorganizowane wydarzenia o szerszym charakterze dla mieszkańców — powiedział Burmistrz
Miasta p. Mariusz Piątkowski. Sprawa Parku Przemysłowo-Technologicznego została
zrealizowana skutecznie. W poprzedniej kadencji została opracowana dokumentacja, a na
przełomie kadencji została uzyskana informacja dotycząca dofinansowania. Inwestorzy na
terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego podpisali umowy zgodnie z regulaminem
uchwalonym przez rade miasta dotyczącym czasu realizacji poszczególnych etapów swoich
inwestycji. Są to dzierżawcy,którzy zostanąrozliczeni ze swoich działań. Dzierżawcy,którzy
nie spełnią wymogów określonych w regulaminie przyjętym w drodze uchwały będą musieli
działki zwyczajnie zwrócić. W dalszym etapie swojej wypowiedzi Burmistrz Miasta odniósł



się do zamieszczonego w raporcie rankingu Rzeczpospolitej, który określa szerokie spektrum

funkcjonowania miasta wiele płaszczyzn z którego wyszedł dobry obraz naszego miasta-

powiedziała p. Mariusz Piątkowski. Gazeta Rzeczpospolita jest ważną twórcza gazeią

w naszym krajui ranking jest dla miasta bardzo ważny określający poziom życia w Golubiu-

Dobrzyniu. Ulica Słuchajska zostanie zrealizowana, lecz na chwile obecną trzeba zrealizować

inwestycje, które mają określony czas określone środki w formie vouchera przekazane. Podatek

od nieruchomości dla mieszkańców nie został podwyższony co wskazuje na to, że kondycja

miasta jest dobra. Demografia wskazuje na to, że każde miasto traci na swojej liczbie

mieszkańców. Okolice miast się rozbudowują i tam mieszkańcy znajdują swoje tereny pod

budownictwo mieszkaniowe Golub-Dobrzyń ma bardzo ograniczona powierzchnie 7,5 km”.

Golub-Dobrzyn nie ma terenów pod budownictwo mieszkaniowe jak również pod inwesty cje

biznesowa przedsiębiorczą. Realizacja zadania Domku pod Kapturem będzie realizowana

najważniejsze procedury prawne zostały rozstrzygnięte — powiedział Burmistrz Miasta

p. Mariusz Piątkowski. Co do kwoty 3 500 00 zł przeznaczonej na Nagrodę Burmistrz Miasta

oświadczył, że są to dobrze wydane środki, ponieważ po raz kolejny grupa teatralna uzyskała

tytuł hit regionu, oraz Miasto Golub-Dobrzyn również taką statuetkę uzyskał. Golub-Dobrzyn

może być prezentowany jak inne samorządy przy takich wydarzeniach.

Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski wskazał, iż rok 2021 zamknął się nadwyżką

budżetowa w kwocie ponad 3 000 000, 00 zł, która została wspólnie rozdysponowana na

realizację różnych zadań inwestycyjnych. Burmistrz Miasta zauważył, że w trakcie

rozdysponowania nadwyżki budżetowej nie została wspomniana inwestycja remontu

ul. Słuchajskiej.

O dostawę węgla i zabezpieczone ciepło na kolejne miesiące o udzielenie informacji został

poproszony Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej p. Michał Piotrowicz wyjaśniając, 1Ż

dwukrotnie w tym rokuzostał ogłoszony przetarg na zakup węgla. W pierwszym postepowaniu

przetargowym nie został wyłoniony wykonawca, lecz w drugim postępowaniu przetargowym

zgłosiła się jedna firma. Zaproponowana cena była zupełnie nie do przyjęcia. Ceny węgla

zmieniają się diametralnie i w chwili obecnejnie będzie firmy, która zadeklaruje cenę na cały

roki z przetargu nie wyłonimy dostawcy. Nie jesteśmy w stanie zorganizować zasap węgla na

całą zimę, ponieważ kapitał zapasowy spółki opiewa się na kwotę 1 000 000, 00 zł. kapitał

zakładowy na sumę 3 000 000, 00 zł. W chwili obecnej jesteśmy w stanie zrobić zapasy węgla

za 1 000 000,00 zł na miesiąci takie zapasy są — powiedział p. Piotrowicz.

Co do przestępczości i zdarzeń na terenie miasta głos w tej sprawie zabrał Komendam

Powiatowy Policji p. Krzysztof Grugiel przekazując, iż przestępczość typu rozbój, pobicia.

bójki, wymuszeniaz tego półrocza w skali powiatu golubsko-dobrzyńskiego zanotowano 0.1

rozbroi zanotowano 3. Podnoszony temat monitoringu jest bardzo ważny nie dotyczytylko
najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw, lecz ogólnie porządkui wykroczeń. Natomiast

z Panem Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza intensywnie postępują działania w tej dziedzinie

i sukcesywnie zostaną podłączane kamery. Po dokonaniu analiz przestępczości zakłócenia

porządku przez Policjantów na podstawie ustaleń zostanie wystosowany wnioseko lokalizacje

kamer w konkretnych miejscach. Na chwilę obecną udaje się wykrywać przestępczość 8 na 10

przestępstw na terenie powiatu dzięki współpracy prokuraturze policji, dzięki monitoringom

które są zlokalizowane. Jest to wysoka liczba w skali województwa. Jeżeli chodzi o włamania

na dziś są informacje, że 6 na 10 jest wykrytych. Natomiast jeżeli chodzi o przestępczość



kryminalną 9 na 10 przestępstw jest wykrytych. Czy to świadczy o bezpieczeństwie? Komendat
Powiatowy Policji zwrócił się o wyciągnięcie wnioskóww tej kwestii.

Następnie Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski odniósł się do kolejnego spostrzeżenia
w temacie radnej p. Dominiki Piotrowskiej dotyczących pikniki eventy dla mieszkańców
podkreślając fakt, iż Urząd Miasta jest zaintęresowany wspieraniem tychże inicjatyw.
Wdalszej dyskusji Burmistrz Miasta odniósł się do Koncepcji zagospodarowania Golubskiej
Starówki, którą opracowali studenci, pracownicy Politechniki Krakowskiej, lecz pomysł
zaaranżowania narodził się w Urzędzie Miasta, autorką tego pomysłu jest zastępca burmistrza
miasta p. Róża Kopaczewskai wszystkie inwestycje wnoszą pracownicy urzędu miasta, oraz
radni rady miasta dodając fakt,iż ta inicjatywa jest wspólnym sukcesem osób zaangażowanych
wrealizacje tego zadania. Z tego miejsca burmistrz miasta podziękował pani wiceburmistrz,
wszystkim kierownikom, całemu samorządowi, pracownikom urzędu miasta realizacje zadań
służącym rozwojowi naszego miasta lata. Efektem dobrej pracy na rzecz miasta jest zgrany
zespół. Wdzięczność za prace i zasługi także skierowana została do radnych rady miasta.
Omawianyrok 2021 dla Golubia-Dobrzynia był bardzo dobrym rokiem — powiedział Burmistrz
Miasta p. Mariusz Piątkowski. Z tego miejsca Burmistrz Miasta podziękował za przybycie
władzom Starostwa Powiatowego i Gminy Golub-Dobrzyń.

Ponownie głos zabrała radna p. Dominika Piotrowska nawiązując do wydarzenia 100- lecia
Miejskiego Klubu MKS Drwęcajest to 100- letnia tradycja, którą trzeba szanować, wspierać,
oddać ludziom szacunek którzy się angażują się w tą tradycje.

Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski złożył życzenia z okazji 100-lecia Klubu MKS
Drwęca.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos.

Więcej osób nie zabrało głosu w debacie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad raportem o stanie gminy
miasto Golub-Dobrzyń i przeszedł do kolejnego punktu

9c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia wotum
zaufania.

Pan ŁukaszPietrzak zwrócił się do sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia wotum zaufania.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia wotum zaufania.

Radninie zgłosili pytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym procedury powyższego głosowania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały 10 radnych głosowało „za””, 2 radnych „przeciw”

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak przeszedł do punktu „„d””



w
9d) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020
rok i sprawozdaniafinansowego.

O słowo wstępu w sprawie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto
Golub-Dobrzyn za 2021 rok i sprawozdania finansowego została poproszona Zastępca
Skarbnik Miasta p. Bożena Małecka.

Zastępca Skarbnik Miasta p. Bożena Małecka przedstawił zebranym podstawowe informacje
związanez realizacją budżetu za 2021 rok. Informacje przedstawiają się następująco:

1. Dochody Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przy zakładanym planie budżetu 71.693.065.41
zł. wykonane zostały w kwocie 71.653.169,48 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,94 %. W

tym dochody bieżące w kwocie 66.047.075,75zł., co w stosunkudo planu stanowi 101.20%.
dochody majątkowe zaś w kwocie 5.606.093,73zł. i stanowito 87,20% wykonania planu.

a) Najwyższe dochody Miasto uzyskuje min. z podatków i do najważniejszych z nich
należą:

- podatek od nieruchomości w kwocie — 7.279.849,98zł.

- udziały w podatku dochodowym — 13.195.262,92zł.

- podatek od środków transportowych — 363.628,78 zł.

- podatek od czynności cywilno-prawnych — 734.090,83 zł.

b) Następną grupą dochodów jest subwencja ogólna, która wpłynęła do budżetu w

wysokości 15.196.885,00zł. w tymztytułu subwencji oświatowej w wysokości 9.878.137,00zł.

e) Również wpływ na dochody Gminy Miasto G-D mają dotacje celowe, które wyniosły
w 2021 r. 27.740.457,63 zł. Środki z tytułu dotacji wpłynęły na zadania własne w kwocie
2.650.073,80 zł. i na zadania zlecone w kwocie 19.293.553.81 zł.
2. Wydatki przy założonym planie 73.554.767,57zł. wykonane zostały w kwocie 68.054.793,62
zł. co w stosunku do planu stanowi 92,52%. W tym wydatki bieżące w kwocie 60.883.326,34
zł., co w stosunku do planu stanowi 95,20%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie
7.171.467,28 zł. i stanowi to 74,69% wykonania planu.

a) Do głównych wydatków Gminy Miasto m.in należą:

Transport i łączność: 1.401.703,07 zł;

Gospodarka mieszkaniowa: 4.256.617,47 zł;

Administracja publiczna: 5.274.535,52 zł;

Oświata i wychowanie: 20.624.166,12 zł; (w tym pod uwagę subwencja)

Pomoc społeczna: 5.552. 174,42 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza: 742.746,31 zł;

Rodzina: 19.183.501,90 zł; (środki przychodzące z dotacji)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7.003.783.99 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.262.714,48 zł;

Kultura fizyczna: 1.658.403,76 zł.



R
3. Przychody wykonane ogółem wyniosły 6.770.192,35 zł (kredyt 4.035.367,00 + wolne środki
2.734.825,35)

4. Rozchody wykonane zostały w kwocie 2.992.672,62 zł. w związku ze spłatą kredytów i
pożyczki plan zrealizowano w 100%.

5. Natomiast Zadłużenie na koniec roku 2021 wyniosło 18.938.092,30 zł. co stanowi 26,43%
dochodów wykonanych ogółem.
6. W związkuz zrealizowanymi dochodamii wydatkami budżet Miasta G-D na koniec 2021 r.
zamknął się z nadwyżką w wysokości 3.598.375,86zł. wobec planowanego deficytu budżetu
w wysokości 1.861.702,16 zł.

Nadwyżka została wprowadzona w maju br.roku.
Wpunkcie 9e) zapoznanie się z treścią uchwały Nr 7/S/2022 Składu Orzekającego Nr 5
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienie Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał uchwałę Nr 7/S/2022 Składu
Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienie Gminy.
Regionalna Izba Obrachunkowa ww. uchwałę zaopiniowała pozytywnie. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.

W punkcie 9f) dyskusja.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak o godz.14:24 otworzył dyskusje
w powyższym temacie.

Głos zabrała radna p. Dominika Piotrowska nadmieniając, iż w 2021 r. Gmina Miasto Golub-
Dobrzyń pozyskało bardzo mało środków z UE (532 tys. zł) Radna zasugerowała, aby skupić
się na pozyskiwaniu większych środków zewnętrznych niezbędnych do rozwoju miasta.

O godz. 14:25 przez Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia p. Łukasz Pietrzak
dyskusja została zamknięta.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeszedł do punktu, g”.
Wpunkcie 9 g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za
2021 rok.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za
2021 rok.

Radninie zgłosili pytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały 11 radnych głosowało „za””, jedna radna wstrzymała się od głosu.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak przeszedł do punktu „, h””.

W punkcie 9h) przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Gołubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2022 roku na temat wykonania budżetu Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń za 2021 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak odczytał ww. opinię, która pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021 rok oraz wnioskowała o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeszedł do punktu i”'.

W punkcie 9i) zapoznanie się z treścią uchwały Nr 10/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść uchwały Nr 10/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr
5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia za 2021 rok. Uchwala stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeszedł do punktu,, j '*.
Wpunkcie 9j) dyskusja

W tym punkcie dyskusji nie podjęto.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak przeszedł do punktu. k”'
W punkcie 9k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia absolutoriumztytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Radninie zgłosili pytań i uwag do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały 11 radnych głosowało „za””, jedna radna wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak wraz z radnymi pogratułował Burmistrzowi
Miasta otrzymania absolutorium i wręczył kwiaty. Gratulacje otrzymała również p. Bożena
Małecka zastępca skarbnika Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Wiceburmistrz Miasta p. Różu
Kopaczewska.

Przewodniczący Rady zarządził przerwę.

Po przewie obrady zostały wznowione,



c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia;

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Golubia-
Dobrzynia;,

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW:2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZA (10)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Anna Paprocka, Józef Pietrzak,
ŁukaszPietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad
Zaporowicz
PRZECIW (2)
Monika Kwidzyńska, Dominika Piotrowska
NIEOBECNI(3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

2) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2021 rok;

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2021 rok;.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka,
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Aleksander
Wichrowski, Konrad Zaporowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dominika Piotrowska
NIEOBECNI(3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

J) dyskusja;

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;

Głosowano w sprawie:



podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska. Anna Paprocka.
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Aleksander
Wichrowski, Konrad Zaporowicz
WSTRZYMUJĘSIĘ (1)
Dominika Piotrowska
NIEOBECNI(3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

10. Przerwa w obradach.

Przewodniczący Rady Miasta zarządził 20 min przerwę.

Po wznowieniu obrad przemowę wygłosił Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz
Piątkowski mówiąc na wstępie, że bardzo dziękuje wszystkim radnym za udzielenie
absolutorium dodając, iż sytuacja finansowa miasta Golubia-Dobrzynia jest zadowalającairok 2021 zakończyliśmy z najniższym zadłużeniem odwielu lat i z dużą nadwyżka budżetową.
Pracownicy Urzędu Miasta, Radni jak i pracownicy jednostek podległych ze swoimi
przedstawicielem na czele pracują codziennie nad dobry wizerunkiem miasta Golubia-
Dobrzynia. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych np.z PolskiegoŁady,
należy także pamiętać, iż każde pozyskane środki niosą za sobą także konieczność
zabezpieczenie pewnej kwoty z budżetu danego samorządu. Na chwile obecną mamy
sporządzona dokumentacje zadania jakim jest termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich w
Golubiu-Dobrzyniu a także realizujemy wiele wydarzeń kulturalnych, oświatowych a takźe
sportowych. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski podkreślił również, że wiele inwestycji
może być realizowane dzięki bardzo dobrej współpracy z innymi samorządami, Gmina Golub-
Dobrzyń i Powiatem Golubsko Dobrzyńskim. Staramy się realizować rzetelnie wszystkie
powierzone nam zadania tak, aby Miasto Golub-Dobrzyńz roku narok było prowadzone coraz
lepiej aby ' poprawiać efektywność realizacji zadań.

Po zakończeniu przemówienia Burmistrza Miasta, Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz
Pietrzak ponownie wywołał quorum.

Na 15 radnych obecnychnasali było 12 radnych.

11. Podjęcie uchwał:

Głosowano w sprawie:
Głosowanie w sprawie odczytywania uchwał. Czy radnisą za nieodczytywaniem uchwał.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW:1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
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Wyniki imienne:
ZA()
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka,
JózefPietrzak. Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski,
Aleksander Wichrowski
PRZECIW(1)
Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia
2021 roku. w sprawie budżetu na 2022 rok;

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021
roku. wsprawie budżetu na 2022 rok;.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka,
Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak. Dominika Piotrowska,Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski,
Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI(3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

b) zmieniająca uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunkówi trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej;

W temacie podejmowanej uchwały radna p. Dominika Piotrowska poprosiła o krótkie
objaśnienie dotyczące uchwały.
Wpowyższej sprawie głos zabrał kierownik wydziału komunalnego Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia p. Dawid Jarecki mówiąc, iż uchwała dostosowuje przepisy wewnętrzne
dotyczące odpadów komunalnych do zmian, które wynikają z przepisów ustawowymi.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ora warunkówi trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej;.

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

Wyniki imienne:
ZA (12)
Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka,
JózefPietrzak, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski,



Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI(3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

c) w sprawie ustalenia średniej ceny Jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na
rok szkolny 2022/2023;

Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rok
szkolny 2022/2023;.

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

d) w sprawie nadania nazwy skwerkowina terenie Golubia-Dobrzynia;

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy skwerkowi na terenie Golubia-Dobrzynia;.

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

e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przez
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, oznaczoną nr
geodezyjnym 230/2, obrębII;
Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przez
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, oznaczoną nr
geodezyjnym 230/2, obręb II;.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3



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

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszarprzy jeziorze Jeziurki;

Głosowano w sprawie:
wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego płanu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar przy jeziorze Jeziurki;.

Wyniki głosowania
ZA: 11. PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak,
Lukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska, Marek Stawski, Aleksander
Wichrowski, Konrad Zaporowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Franciszek Jagielski
NIEOBECNI (3)
Łukasz Bednarski, Hanna Grzywińska, Krzysztof Skrzyniecki

g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do Golubsko-
Dobrzyńskiego Klastra Energii.

Przewodniczący Rady Miasta Pan ŁykaszPietrzak odczytał uzasadnienie do podejmowanej
uchwały.

W związku z wyznaczeniem nowych kierunków rozwoju opisanych w dokumentach
strategicznych
(Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020z perspektywą do 2030, Raport
Polska
2030 wyzwania rozwojowe, Strategia rozwoju województwakuj awsko-pomorskiego do 2030
roku — Strategia
Przyspieszenia 2030+), w tym działań zmierzających do tzw.zielonej transformacji, powstała
koncepcja ,

utworzenia Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. Definicja prawna, a także sposób
funkcjonowania klastra energii zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 poz.610 ze zm.).
Ideą klastra energii jest dążenie do wytwarzaniai dystrybucji w jego ramach i na obszarze

Jego
funkcjonowania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby jego członków. Instrumentami do
osiągnięcia tego



e
celu są np. farmy fotowoltaiczne na terenie gmin,a także mikroinstalacje na budynkach
użyteczności publicznej. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna wykorzystywana
będzie, jak wspomniano powyżej,
na potrzeby członków klastra, obniżając tym samym koszty związane z zakupem energii.
Ważną kwestią, która wymaga podkreślenia, jest to że w ramach nowej perspektywy
finansowej UE
(zarówno w dokumencie pn.: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
a także w Krajowym Planie Odbudowy) pojawiają się środki bezpośrednio skierowane do
takich podmiotów jak społeczności energetyczne, w tym klastry energii, lub dają możliwości
pozyskania środków członkom klastra, co stanowić będzie kryterium dostępu do tych
środków.
Członkami Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii będą następujące gminy: Gmina Golub-
Dobrzyń,
Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Bobrowo, Gmina Dębowa Łąka oraz Gmina Radomin.
Rok 2022 jest momentem strategicznym na podjęcie działań związanych z utworzeniem
klastra w świetle
pojawiających się informacji, mówiących o tym,że pierwsze nabory wniosków w ramach
nowej perspektywy
finansowej UE ukierunkowane będą właśnie na obszar związany z inwestycjami w
odnawialne źródła energii.
Zasady funkcjonowania klastra oraz jego struktura organizacyjna uregulowane zostaną
zapisami
porozumienia cywilnoprawnego podpisanego przez wszystkich członków. Opracowany
zostanie regulamin,
w którym wskazane będą prawa i obowiązki członkówklastra oraz jego koordynatora.

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do Gołubsko-
Dobrzyńskiego Klastra Enrgii..

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

12. Wolne wnioski.

W tym punkcie radna p. Dominika Piotrowska zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego
Rada Miasta p. Łukasz p. Pietrzaka o punkt dotyczący odpowiedzi na interpelacje.
W odpowiedzi na zadane pytanie p. Łukasz Pietrzak wskazał, iż niema obowiązku ustawowego
odczytywania odpowiedzi na interpelacje złożonej podczas poprzedniej Sesji Rady Miasta.Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone w ustawowym terminie składającym interpelację na
piśmie .Z uwagi na uroczysty charakter dzisiejszej sesji odpowiedzi nie będą odczytywane.
natomiast zostanie to zrealizowane na kolejnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.



W tym punkcie równie radna p. Dominika Ffotrowska odczytała interpelację , które następniezłożyła na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia p. Łukasz Pietrzaka.
W nawiązaniu do interpelacji radnej p. Dominiki Piotrowskiej w temacie obchodów 100 klubuMKS Drwęca Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski wskazał, iż z członkamii władzą klubuwspólnie będziemy pracować tak tym , aby klub w dalszych latach funkcjonował lepiej, jestpotrzeba dyskusji na ten temat.

Odnoszącsię do budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia Burmistrz wskazał , iż niemaakceptacji aby budowa obwodnicy przebiegała przez osiedle ul. Sokołowskiej, osiedleKrólewskie, osiedle bloków przy ul, Zeromskiego, osiedle Leśne, gminne osiedle Antoniewo.

13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresiemiędzysesyjnym.

14. Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta. ŁukaszPietrzak zamknął LVII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Przygotowano przy pomocy sd
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