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Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Radni-Sesja

Protokół nr LX/2022
LX Sesja w dniu 27 września 2022
Obrady rozpoczęto 27 września 2022 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 18:40 tego samegodnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków oraz zaproszeni goście:

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. MariuszPiątkowski, Zastępca Burmistrza P. Róża Kopaczewska, Sekretarz Miasta p. PrzemysławKuczkowski, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Kierownik Wydziału Komunalnej p. DawidJarecki, Kierownik wydziału Gospodarczego p. Karol Kaślewicz Kierownik wydziałuInfrastruktury p. Justyna Stokowska, Adwokat Urzędu Miasta p. Piotr Pawłowski, RadcaPrawny Urzędu Miasta p. Marzena Rumińska, Komendant KPP w Gołubiu-Dobrzyniu p.Krzysztof Grugiel, zastępca kontenta st. kpt. Dawid Tarkowski oraz kierownicy i dyrektorzyjednostek podległych.

Obecni:

1. Łukasz Bednarski
2. Justyna Bestry
3. Hama—Grzywka
4. . .

5. Andrzej Kuciński
6. Monika Kwidzyńska
7.
8. Józef Pietrzak
9. Łukasz Pietrzak
10. Dominika Piotrowska
1 1. Jełanta—Puzceszetafska
12. Krzysztof Skrzyniecki
13. Marek Stawski
14. ' '

15. Konrad Zaporowicz

1. Otwarcie Sesji. i
't

.

Przewodniczący Rady p. Łukasz Pietrzak przywitał zebranych i otworzył LX Sesje RadyMiasta Golubia-Dobrzynia.

2. Stwierdzenie quorum.

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



3. Wybór Sekretarza obrad.

Na funkcję Sekretarza obrad LX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Przewodniczący Rady
Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

p. Konrada Zaporowicza. Pan Konrad Zaporowicz wyraził zgodę na funkcję Sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. Konrada Zaporowicza nad

wyborem Sekretarza obrad. 10 radnych obecnych na sali byli „ za ” wyborem na Sekretarza
obrad zaproponowanej kandydatury.

Głosowano w Sprawie:
Wybór Sekretarza obrad. Kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konrada

Zaporowicza.

aniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (10)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak,

_

Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Konrad

Zaporowicz
NIEOBECNI (5)
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Arma Paprocka, Jolanta Rzeszotarska, Aleksander
Wichrowski

4. Wnioski do porządku obrad.

Nie stwierdzono wniosków do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z:

a) LIX sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Głosowano w sprawie:
LIX sesji Rady Miasta Golubia—Dobrzynia. Przyjęcie protokołu z LIX sesji rady miasta
Golubia—Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2022r..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (10)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak,
Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Konrad
Zaporowicz
NIEOBECNI (5)
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, Jolanta Rzeszotarska, Aleksander



Wichrowski

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
W pierwszej kolejności sprawozdanie z pracy W okresie międzysesyjnym przedstawiłPrzewodnicząca komisji Infrastruktury p. Justyna Bestry, w dalszej kolejności z prac KomisjiKomunalnej p. Józef Pietrzak, ze względu na nieobecność w imieniu Przewodniczącegokomisji oświaty p. Aleksandra Wichrowskiego sprawozdanie z prac komisji oświaty odczytałp. Łukasz Pietrzak, z posiedzenia komisji rewizyjnej p. Łukasz Bednarski.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym W tym zwykonania uchwał.

W ramach swojego sprawozdania Burmistrz Miasta oddawał głos: kierownikom, dyrektoromjednostek organizacyjnych Urzędu Miasta . Zasępca Burmistrza Miasta p. Róża Kopaczewskaodczytała sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. W tym punkcierównie Sekretarz Miasta p. Przemysław Kuczkowski odczytał odpowiedzi na interpelacjezłożone podczas poprzedniej Sesji Rady Miasta, jak również złożone w okresiemiędzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2022 r.

W tym punkcie Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi miasta p. Jakowi Dowgiałłocelem wprowadzenia do sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Golubia—Dobrzynia za Ipółrocze 2022 r. W powyższym temacie skarbnik wskazał , że jeśli chodzi o stronę dochodowąbudżetu to kwota zaplanowana wynosi 63 .964.497,39 zł a dochody łączne zostały zrealizowanew wysokości 36.883.849.12 zł i jest to wykonanie w wysokości 57,66% wartości planowanej.Planowane wydatki to kwota ogółem 73.295 900,10 zł wykonane w wysokości 34.050.097,93zł i jest to wartość 46,46% wartości planowanej. Dochody bieżące wynoszą 55 .834.932,10 złnatomiast bieżące zrealizowane to kwota 33.613.324,55 zł jest to wartość 62,02 wartościzaplanowanej. Odnosząc się do okresu I półrocza roku 2021 dochody bieżące wzrosły 0845.78 9,40 zł i jest to wzrost o 2,6 % w stosunku do roku wcześniejszego. Wartość dochodówmajątkowych to kwota 8.129.565,29 zł natomiast dochody majątkowe wykonane to kwota3.270.524,57 zł i stanowi 40,23% wartości planowanej. Dochody majątkowe w stosunku doroku ubiegłego były wyższe o kotwę 2.520.352,80 zł . W przypadku wydatków bieżącychkwota zaplanowana to 61 .032.667,15 zł natomiast wartość wydatków zrealizowanych to kwota33.523.821,08 zł i stanowi 54,943% zwartości zaplanowanej na cały rok. Tego rodzaju wydatkido roku poprzedniego wzrosły o kwotę 3.012.784.37 i stanowi wzrost o 9,9%.Wydatkimajątkowe zaplanowane na cały rok to kwota 12.263.232,95 zł wykonano w wysokości526.276,85 zł jest to wartość 4,29% wartości zaplanowanej na cały rok i wydatki majątkowew stosunku do I półrocza roku ubiegłego były mniejsze o kwotę 1.617.567.12 zł. Planowanewydatki budżetu w wysokości -9.33 1 .402,71 zł ( deficyt) wykonano w wysokości 2833.75 1 ,19zł (nadwyżka)

Podstawowe wartości, które składają się na dochody miasta Golubia-Dobrzynia czyli podatekod nieruchomości wartość zaplanowana na cały rok to kwota 8.325 .493 zł została zrealizowanaw wysokości 4.46.192,3l zł tego rodzaju dochody zostały zrealizowane w wysokości 48.06 %wartości planowanej i porównując I półrocza roku wcześniejszego dochody wyniosłowówczas 3.9995 76,67 i wynosiły 50.06% wartości zaplanowanej na cały rok 2021 .Jeśli chodzio udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wartość zaplanowana na cały rok to



kwota 10.383.447 zł natomiast zrealizowana to kwota 6.191.722 zł co stanowi 50% wartości
zaplanowanej. Podatek dochodowy od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości lmln
535 zł i zostały wykonane W 50% wartości zaplanowanej. Kolejnym znaczącym dochodem
naszego miasta jest subwencja ogólna , wartość zaplanowana na cały rok wynosi 13 . 148.017 zł
w tym cześć oświatowa w kwocie 9.771.883 zł, wartość przekazana subwencji ogólnej
wyniosła 7.648.841 zł co stanowił 52,8 % subwencjo ogólnej zaplanowanej na cały rok. W
części oświatowej została przekazana 5.960.771 zł w wysokości 61% subwencji ogólnej W
części oświatowej przewidzianej na cały rok budżetowy. Dotacje wynosiły 14.215.241.19 zł
natomiast dotacje przekazane do końca czerwca br. roku wynosiły 11.217.722 zł i stanowiły
77% wartości zaplanowanej. Wartości zaplanowane na cały rok 2022 ze środków UE to
3.366.752.79 zł natomiast wartość przekazana to kwota 1 805 .180.1 1 zł. Tego rodzaju dochody
w roku ubiegłym w I półroczu wniosły 196.221 .79 zł.

a) zapoznanie się z treścią uchwały Nr 9/I/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej W Bydgoszczy z dnia 21 września 2022 r.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miast odczytał uchwałę Nr 9/I/2022 Składu
Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2022
r. w temacie przebiegu wykonania budżetu miasta Golubia—Dobrzynia za I półrocze 2022 roku.

9. Wystąpienie przedstawiciela Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące
wsparcia dla przedsiębiorców z terenu Golubia-Dobrzynia.

' Na wstępie wystąpienie przedstawicielka Pomorskiej Strefy Ekonomicznej podziękowała za
umożliwienie zabrania głosu na Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i przedstawiania
możliwości udzielenie pomocy w postaci zwolnienie z podatku dochodowego na nowe
inwestycje dla przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu Następnie w powyższym temacie
została przedstawiona prezentacja.

10. Przerwa w obradach.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak ogłosił 15 min przerwy.

11. Podjęcie uchwał:

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 w sprawie budżetu na 2022 rok;.

aniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

aniki imienne:
ZA ( 1 0)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak,
Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Konrad
Zaporowicz



NIEOBECNI (5)
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, Jolanta Rzeszotarska, Aleksander
Wichrowski

Uchwała nr LX/316/2022

b) w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania
w ramach pomocy państwa W ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu mieszkania.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w
ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu mieszkania..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: I, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (9)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Andrzej Kuciński, Monika Kwidzyńska, Józef Pietrzak,
Łukasz Pietrzak, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Konrad Zaporowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dominika Piotrowska
NIEOBECNI (5)
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Anna Paprocka, Jolanta Rzeszotarska, Aleksander
Wichrowski

Uchwała nr LX/3l7/2022

W temacie podejmowanej uchwały głos zabrała radna p. Dominika Piotrowska wskazując, iż
o temacie budowy bloku w systemie RTBS rozmawiamy już od wielu lat, nadal nie pojawiały
się chętne osoby za zakup takiego mieszkania. Radna zapytała czy zmierzamy w kierunku
budowy i realizacji tej inwestycji czy odkupimy działkę na której miał powstać blok RTBS.
Odnosząc się do zapytania radnej p. Dominiki Piotrowskiej, Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski nadmienił, iż w powyższym temacie mając 30% wkładu
własnego można zamieszkać w dogodnych warunkach w nowym budownictwie i spłacać
zadłużenie nie obciążając budżetu domowego dużym kredytem tak jak to jest w przypadku
mieszkań komercyjnych. Burmistrz wskazał, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, RTBS jest
spółka należąco do samorządu, finansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to pewna
inwestycja , dużo'bardziej pewno niż standardowy zakup mieszkań deweloperskich. Rypińskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego przejęło aportem działkę na której ma powstać blok.
Sytuacja jest niezadowalająca zarówno dla władz miasta Golubia—Dobrzynia jak i dla RTBS,
który od momentu przekazania działki ponosi wydatki związane z opłatami i podatkami
lokalnymi.

W omawianym temacie radny p. Konrad Zaporowicz przypomniał , iż temat budowy bloku
RTBS powstał już za poprzedniej kadencji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Wówczas ponad
rok trwały prace nad przekazaniem grunt na ten cel. Wielu radnych z ówczesne władzy było
przeciwne realizacje omawianego zadania. Bieg różnych wydarzeń spowodował, iż terminy
realizacji tego zadania rozciągały się „w czasie. Radny wskazał również, iż powstały blok będzie



służył równie dalszym pokoleniom. Radny zachęcił do analizy kosztów związanych zwynajęciem mieszkania od osoby prywatnej a zakupem mieszkanie od RTBS w dogodnychwarunkach 30% wkładu własnego. W temacie zabrał głos Przewodniczący Rady Miasta p.Łukasz Pietrzak i przypomniał obecnym, iż radna Dominika Piotrowska była przeciwna tej
inwestycji w Golubiu-Dobrzyniu, natomiast antologicznie była za taką inwestycja, która
powstawała w Wąbrzeźnie droższą 0 milion złotych o czym pokazywała na portalach
społecznościowych. Następnie p. Łukasz Pietrzak dodał, iż regulamin dotyczący zakupumieszkanie w systemie RTBS był rozszerzany z uwagi na fakt braku zainteresować
skierowanych do pewnej grupy społecznej. Radny p. Krzysztof Skrzyniecki wyjaśniając radnej
p. Dominice Piotrowskiej wskazał, iż działka pod budowę bloku nie została oddana inwestorom
za darmo tylko została wniesiona aportem na rzecz inwestycji. Burmistrz Miasta kolejny raz wswojej wypowiedzi podkreślił ,iż idea wybudowania mieszkań w systemie RTBS jestwybudowanie mieszkań dla osób, które nie mają pełnej zdolności kredytowej na zakupmieszkania komercyjnego. Pan Konrad Zaporowicza dodał również, że zostały jużwydatkowaną pewna kwota pieniędzy z budżetu miasta na projekty i nierózsądne byłoby teraz
wycofanie się miasta i radnych 2 tej inwestycji. Następnie p. Krzysztof Skrzynecki dodał, iżjest przekonany, że jeśli budynek fizycznie będzie już stał to będzie odzew społeczeństwa wtym temacie zasiedlenie mieszkań, podobna sytuacja była z blokiem, który buduje Spółdzielnie
mieszkaniowa„ Sahara Premium” Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski przypomniał, iżradna p. Dominika Piotrowska w swoich wypowiedziach podkreśla, że powinniśmy sięrozwijać, budować mieszkania, wspierać budownictwo socjalne czy komunalne i w momencie
podjęcia decyzji o budowie budynku RTBS na dogodnych warunkach 30% wkładu własnegoPani Radna Piotrowska jest przeciwka. Jeśli dyskutujemy o innych działkach pod sprzedaż 2

_
przeznaczeniem pod działalność usługową radna twierdzi, że nie należy sprzedawać majątkumiasta. Odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Miasta, radna Dominika Piotrowska
nadmieniła, że na terenie naszego miasta brakuje mieszkań socjalnych i w kierunku budowytych mieszkań powinniśmy iść. Podsumowując cała dyskusję o budowie budynku RTBS naterenie Golubia-Dobrzynia p. Łukasz Pietrzak wskazał, iż na terenie naszego miasta mamykilka grup osób do których powinno być skierowane budownictwo bądź mieszkalnictwo. Na
początku mamy kwestie mieszkań socjalnych, następnie komunalnych, następnie mieszkania
z docelowa własnością, te o które to czy się cała ta dyskusja, także mieszkania na rynkuwtómym i pierwotnym. W inwestycjach jest pewien cykl inwestycyjny, podobnie również jak
prezy ul. Mazowieckiej przy której działki były sprzedane już jakiś czas temu natomiast
inwestycja rozpaczała się dopiero niedawno bo każdy inwestor działa w tzw. swoim cykluinwestycyjnym i niema takiej możliwość, aby nakazać komukolwiek rozpaczacie jego budowy.

12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta 0 interpelacj ach złożonych w okresie
międzysesyjnym.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia odczytał wnioski , którewpłynęły do biura Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w okresie międzysesyjnym

13. Wolne wnioski.

W tym puknie radna p. Justyna Bestry, p. Konrad Zaporowicza, radna p. Dominika Piotrowska
odczytali i złożyli interpelacje na ręce przewodniczącego Rady Miasta, które zostanąprzekazane Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia celem sporządzenia stosownychodpowiedzi.



W tym punkcie również Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplne p. Michał Piotrowiczwskazał, iż 2 miesięczny zapas węgla jest regularnie odnawiany w miarę spływamy pieniędzyze sprzedaży ciepła. Prezes przypomniał, ze zapas normatywny jest zapasem miesięcznym izapas 2 miesięczny, który był wcześniej wspominany jest dużym zapasem. Staramy sięutrzymywać zapas 2 miesięczny na okres całego sezonu grzewczego.

Następnie radny p. Konrad Zaporowicza zapiła skarbnika miasta czy w momencie podpisaniakredytu, który chce zaciągną miasta, mamy możliwość zawarcia w umowie zapisu dotyczącegozmiennej stopy oprocentowania tego kredytu.

Odnosząc się to trzech inwestycji ,które chce rozlitować miasto czyli modernizacji targowiskamiejskiego, modernizacji stadiony OSiR a także terrnomodemizacje Szkół Miej skich Golubiu-Dobrzyniu Pan Łukasz Pietrzak wskazał, iż na sto procent tych inwestycji nie posiadamyśrodkowi i z góry było wiadomo, iż na te inwestycje będzie potrzebowali kredyt. Wielokrotniezarzuca się włodarzom miasta, iż nie są pozyskiwane środki zewnętrzne, na realizacje równychcelów, w momencie pozyskania takich środków w kwocie ponad 3 mln na stadion , 4,8 mln namodernizacje targowiska , ponad 7mln na termomodernizacje Zespołu Szkół Miejskich PanPietrzak podkreślił, iż chciałby, aby niektórzy radni wskazali i opowiedzieli się czy są zarezygnacja z tych środków, niepodjęcie decyzji w temacie zaciągnięcia kredyty jestrównoznaczne i brakiem możliwości realizacji w. zadań.
Przewodniczący Rady Miasta podkreślił również, że jest za sprzedażą mienia miasta i terenówinwestycyjnych min. po to aby wziąć mniejszy kredyt i nie stracić pieniędzy pozyskanych ześrodków zewnętrznych.

Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło wskazał, iż jeśli chodzi o zadłużenie składa się one zkredytu i preferencyjnej pożyczki. Konstrukcja oprocentowania kredytu, który posiadamyskłada się ze stałej marży banku oraz stawki wibor ( miesięczny, który jest zmienny) Kwotaobsługi zadłużenie nie jest stała, zmienia się w zależności od składnika wibor. Skarbnik dodał,iż trudno prognozować jak to się może kształtować. Odnosząc się do prognozy finansowejnaszego miasta Pan Jacek Dowgiałło wskazał, iż jest otwarty na rozmowę i dyskusję. Odnoszącsą do kwestii dodatkowego zadłużenie, które miasto chce zaciągnąć to zgodnie z ustawa ifinansach publicznych art. 242 i 243 mówi o tym, kiedy dany budżet jednostki samorząduterytorialnego może zostać uchwalony tym budżecie na dany rok czy tez na rok kolejnymożemy pewne wartości uwzględniać i na podstawie tych wartości liczone są pewne wskaźniki,które określają czy ten wskaźnik jest spełniony czy tez nie jest spełniony. Jeśli wskaźniki niesą pełnione to Regionalna Izba Obrachunkowa uchyla podjętą uchwałę w tym zakresie.Skarbnik wspomniał również , iż należy pamiętać o kosztach związanych obsługązadłużeniem., które obciążają bieżące budżety miasta.

W wolnych wnioskach radny p. Krzysztof Skrzynecki w związku ze zbliżającym się świętemzmarłych poprosił o zabezpieczenie terenu przy ul. Piaskowej i „Piaskowej Przystani” przedzniszczeniem poprzez wjeżdżającymi na ten teren samochodami jak również o zadbanie o terencmentarza parafialnego i cmentarza komunalnego.

W nawiązaniu do Budżetu Obywatelskie radny p. Krzysztof Skrzynecki poprosiło weryfikacjęgłosów odnośnie głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Radny zaznaczył, iżzastanawia się jak będą weryfikowane głosy dotyczące głosowanie internetowego na danyprojekt budżetu obywatelskiego przez np. noworodków czy przedszkolaków i jak będzie sięodbywała weryfikacja głosówj eśli głos był oddany przez jedna osobę zarówno internetowa jaki w wersji papierowej.



W związku z rosnącymi cenami drewna radny p. Marek Stawski zapytał czy możemy wyj ść z
inicjatywa do mieszkańców miasta odnośnie pozyskania suchego drzewostanu i;? czy
mieszkańcy miasta mogą sami taka wycinkę przeprowadzić. Radny p. Marek Stawski wtym
punkcie również zaprosił wszystkich mieszkańców miasta na oflcj alne otwarcie Strefy rekreacji
i kreatywnej zabawy„ Piaskowa Przystań w dniu 1 października br. roku na godz. 11-13.

Odnosząc się do sugestii radnej p. Dominiki Piotrowskiej , w temacie modernizacji targowiska
miej skiego p. Łukasz Pietrzak wskazał, iż nie widzi przeciwskazań aby podjąć stosowna
uchwałę dotyczącą handlu we wskazanym miejscu w każdy dzień tygodnie po określonej cenie.

Kierownik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia p. Karol Kaśewicz
poinformował, iż Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe jak również Gmina Golub-Dobrzyń
należą do Rypińskiej Grupy Zakupowej i rozstrzygniecie przetargu na energię elektryczną
odbędzie się w połowie października , w temacie energii oświetleniowej sprawa wraz z radca
prawnym urzędu miasta jest na chwile obecną badana, po uzyskaniu informacj a, wiadomośc
zostanie przekazana.

Odpowiadając na pytanie radnego p. Krzysztofa Skrzynieckiego odnoście weryfikacji głosów
dotyczących budżetu obywatelskiego radca prawny urzędu miasta p. Marzena Rumińska
wskazała, iż weryfikacja nastąpi na podstawie obowiązujących przepisów czyli ustawy o
samorządzie gminnym orazobowiązuj ącej uchwały w tym zakresie.

14. Zamknięcie Sesji.

.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta wywołał
quorum a następnie zamknął LX Sesje Rady Miasta Golubia—Dobrzynia.
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