
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Radni-Sesja

Protokół nr LXIV/2022
LXIV Sesjaw dniu 8'listopada 2022

.

. ›

Obrady rozpoczęto 8 listopada 2022 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 16:58 tego samegodnia. .

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków oraz zaproszeni goście: : Burmistrz Miasta p.Mariusz Piątkowski, Sekretarz Miasta-p. Przemysław Kuczkowski, Skarbnik Miasta p. JacekDowgiałło, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, KićroWnik
wydziału Infrastruktury p. Justyna _StokOWSka, AdWokat Urzędu Miasta p. Piotr Pawłowski.

Obecni :~

1. Łukasz Bednarski
2. Justyna Bestry.
3. Hanna Grzywińska

'

4. Franciszek Jagielski
5. Andrzej—K&M
6. Monika Kwidzyńska
7. Anna Paprocka
8. Józef Pietrzak
9. Łukasz Pietrzak
10. Dominika Piotrowska
1 1. Jolanta Rzeszotarska
12. Krzysztof Skrzyniecki
13. Marek Stawski '

14. Aleksander Wichrowski
15. Konrad ZaporoWicz

1. Otwarcie Sesji.

Przewodnicżący Rady p..Łukasz Pietrzak prZyWitał zebranych i otworzył LXIV sesję RadyMiasta Gólubia-Dobrzynia '

2. Stwierdzenie quorum.
Na podstawie listy obecności Przewodnićzący stwierdził quorum, przy którym rada może .obradować i podejmować praWomocne ućhwały.

3. Wybór Sekretarza obrad. ~

.

.Na funkcję Sekretarza obrad LXIV Sesji Rady Miasta G_olubia-Dobrzynia PrzewodniczącyRady Miasta p. Łukasz Pietrzak zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego RadyMiasta p. Konrada Zaporowicza. Pan Konrad Zaporowicz wyraził zgodę na funkcję '
"

Sekretarza obrad. Przewodnicząćy Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. KonradaZaporOWicza. nad wyborem Sekretarza obrad. 13 radnych obecnych na sali byli„ za ”wyborem na Sekretarza obrad zaproponowanej kandydatury.

GlOsowano w sprawie:



Wybór Sekretarza obrad. Kandydatura Sekretarza obrad Wiceprzewodnicząey Rady Miasta

Konrad Zaporowicz.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2

Mnimmgnne;
_

ZA (13)
›

Łukasz Bednarski, Justyna "Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika

Kwidzyńśka, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,

Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander «Wichrowski, Konrad Zaporowicz

NIEOBECNI (2)
'

Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak

4. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie stwierdzono.

5. Przyjęcie protokołów z:

a) LXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Glosowano w sprawie:
LXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta

Golubia-Dobrzynia z dnia 25 października 2022r..
(

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2

Wi'nildimLenng
ZA (13)
Łukasz Bednarski,'Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika

Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta Rzeszotarska,

Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz

NIEOBECNI (2)
Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak

b) Nadzwyczajnej LXIII Sesji Rady Miasta Golubia—Dobrzynia.

Głosowano w sprawie:
Nadeyczajnej LXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Przyjęcie protokołu z

Nadzwyczajnej LXIII sesji Rady Miasta Golubia—Dobrzynia z dnia 2022 roku..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2

Wini—ki imam:
ZA (13)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika

Kwidzyńska, Anna Paprocka, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Jolanta' Rzeszotarska,



Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
NIEOBECNI (2)
Andrzej Kuciński, Józef Pietrzak”

6. SpraWozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac W okresie międzysesyjnym.

W pierwszej kolejności sprawozdanie Z prackomisji W okresie międzysesyjnym odcżytąła
Przewodnicząca komisji Skarg Wniosków i Petycji p. Anna Paprocka, następnie ze

"

Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Przewodniczący komisji p. Łukasz Pietrzak.
'

7_. Sprawozdanie BurmistrzaMiasta z działalności w okresie międzysesyjnym W tym z
wykonania uchwał.

W tym punkcie Burfnistrz Miasta Golubia-Dobrzynia p.'Mariusz Piątkowski przedstawił
informacje z zakresu wydarzeń jakie'miały miejsce W okreśie międzysesyjnym, następnie
sekretarzmiast p. Przemysław Kuczkowski odczytał spraWozdanie z realizacji uchwał Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia.

ze względu na przybycie na sale radnego p. Jóżefa Pietrzak, PrzeWodniczący Rady ponownie
wywołał quorum.

'

8. Podjęcie uchWał:

W tym punkcie Sekretarz obrad p. Konrad Zaporowicz odczytał projekty uchwał.

Radna Pani Dominika Piotrowska zapytała Burmmtrza Miasta Golubia-Dobrzynia czy jest
pewien, że powinniśmy zaciągać tak duży kredyt, przypominając, iz kwota zaciąganego
kredytu będzie opiewała na kwotę ok. 26 mln., z tego 14 mln na inwestycje, na które nie
posiadamy funduszy, 11 'mln na energię, bieżące Utrzymanie.

Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak zwrócił się do radnych, iż z uwagi na fakt,
że na dzisiej szej sesji będziemy podejmować ućhwała dotyczącą Wieloletniej Prognozy
Finansowej, następnie uchwałę budżetową jak również uchwały dotyczące zaciągnięcia
dwóch kredytów, to dyskusje będziemy podejmować tylko przy pierwszej podejmowanej
uchwale, ponieważ jedna wynikaz drugiej celem nie powielania podobnych dyskusji przy
każdej podejmowanej uchwale.

W temacie kredytu radny p. Franciszek Jagielski przypomniał, iż W poprzedniej kadencji rady
borykaliśmy się z zadłużeniem miasta sięgającym do 65% dodając również, że na chwilę
obecną chcemy wej ść W jeszcze Większe zadłużenie. Radny zaapelował, że w sytuacji, kiedy
miasta nie stać na wszystkie inwestycje należy zrezygnować. z jakiejś części inwestycji i
zrealizować te które można zrobić przy normalnym funkcjonowaniu miasta. W związku z
powyżśzym p. Franciszek Jagielski dodał, że będżie głosował przeciw uchWale obejmującej
tak wysoki kredyt, przekraczaj ący możliwości miasta. Pan Franciszek Jagielski nadrnienił, że
nie jest przeciwny zaciągnięcia kredytu, ale nie w takiej kwocie jak jest przedstawiony w
uchwale.

Głos . W sprawie Zabrał również Przewodniczący Rady
.

Miasta p. Łukasz Pietrzak
przypominając również, że miasta została przejęte przezobecną Radę Miasta z bardzo dużym



zadłużeniem o czym też wspominał p. radny Franciszek Jagielski lecz mimo to zostały
zrealizowane takie inwestycje jak: ul. Toruńska, ul. Miła, ul. Jagodowa, ul. JodłoWa, ul.

Sosnowa, ul. Kalinowa, ul. Piękna, ul. Polna, ul. Mazowiecka, ul. Zamkowa, ul. Kościuszki
( od garaży) ul. Przemysłowa, ul. Szosa Rypińska w kierunku PBC, skrzyżowanie ul. Hallera—

ZarńkoWa—Toruńska, chodnik na ul. Kościuszki, chodnik na ul. Młyńskiej, chodnik na
ul. Malinowskiego oraz Dziewanowskiego, Park Przemysłowo—Technologiczny, chodnik na
ul. Słuchaj'skiej, ścieżka rowerowa W kierunku jeziora Grodno, chodnik przy ul. Lipnowskiej,
inwestycje i programy na które pozyskano środki zewnętrzne W jednostkach podległych na
które musiały być zabezpieczone środki z budżetu miasta m.in. tablice interaktywne
W szkołach, kotłownia gazowa przy SPl, środki na wycieczki dla szkół itd. Przewodniczący
Rady dodał, iż zgadza się z faktem, że jeśli podejmiemy omawiany kredyt, będziemy mięli
zadłużenie podobne do tego w którym miasto było przejmowane z obecnym Burmistrzem, ale
te wszystkie inwestycje, które "zostały wyżej wymienione były realizowane z bieżących
środków. Jak widać wielokrotne zarzuty, że miasto nie nie robi było kłamliwym przekazem. Po

podjęciu decyzji przez radnych dotyczących równych inwestycji na terenie miasta,
przeznaczeniu środków finansowych na sporządzenie dokumentacji technicznej a także
uzyskaniu wysokich kwot dofinansowań nagle pojawia się dyskusja, że nie powinniśmy brać
kredytu i realizować inwestycji, na które zostały już wydatkowane środki np. na dokumentację
techniczną. Przewodniczący wtrąćił również, iż nie sądzi, aby którykolwiek z radnych
podejmując wcześniej decyzje o przystąpieniu do realizacji szeregu inwestycji myślał, że

posiadamy sto procent środków na realizacji tych inwestycji. Na trzy duże inwestycje Miasto
pozyskało dofinansowanie około 16 000, 000, 00" zł. Przewodniczący Rady wspomniał
W swojej wypowiedzi, iż przewidyWane są także podwyżki wynagrodzeń dla Wszystkich
pracowników Urzędu Miasta jak i jednostek podległych Urzędowi Miasta 0 kwotę najniższej
krajowej, a koszt regulacji to kwota opiewająca się na 4 000, 000, 00 zł. Wtemacie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu Przewodniczący Rady wskazał, jeżeli Regionalna Izba
Obrachunkowa nie wyrazi zgody na zaciągnięcie wysokiego kredytu po zbadaniu możliwości
finansowych Miasta to kredyt przez Urząd Miasta nie zostanie zaciągnięty. Pan Łukasz Pietrzak
dodał, że będzie głosował za zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego.

W powyższym temacie głos 'zabrał radny Pan Krzysztof Skrzyniecki pytając jaka jest kwota
zrealizowanych wszystkich inwestycji przez. Urząd Miasta. Przewodniczący Rady
odpowiedział, że nie Wie, ale w tej kwestii Skarbnika Miasta dysponuje informacj ami.

W dalszej wypowiedzi Rady wspomniał, że nie da się zagłosować tzw„pakietowo”. Radny jest
przeciwny inwestycji Targowiska Miejskiego, ale jest za podwyżkami wynagrodzeń dla

pracowników. Pan Skrzyniecki jest zdania, że jeżeli Burmistrz Miasta dostał podwyżkę
wynagrodzenia, oraz radni rady miasta również dostali podwyżki diet to pracownikom jak
najbardziej również należą się podwyżki. Jest to i tak niska kwota podwyżki _ poWiedział p.
Skrzyniecki.

Reasumując wypowiedż przedmówcy Pana Krzysztofa Skrzynieckiego Przewodniczący Rady
oznajmił, że Pan Krzysztof Skrzyniecki jest za inwestycją Modernizacji Zespołu Szkół

Miejskich, Modernizacją Stadionu, oraz za podwyżkami wynagrodzeń dla wszystkich
pracowników to i tak kredyt musi zostać zaciągnięty. Pan Krzysztof Skrzyniecki jest za
zaciągnięciem kredytu, ale nie w takiej wysokości. Pana Skrzynieckiego nie satysfakcjonuje
inwestycja Modernizacja Targowiska Miejskiego. Co do podwyżek dla pracowników
Przewodniczący Rady nadmienił, że pracownicy dostają podwyżki wynagrodzeń rokrocznie od

7 lat.



_

Następnie głos zabrała radna Pani Hanna Grzywi'ńska zwracając się z zapytaniem do
Bu1mistrza Miasta co wpłynęło na decyzję o zaciągnięciu dużego kredytu bankowego. Radna
przypomniała, że zarówno ona jak1 teraźniejszy Burmistrz Miasta będąc ówczesnym radnym
głosował „przeciw „za zaciągnięciem kredytu w celu przeprowadzenia inwestycji w tym
„Budowa hali sportowej przy ul. SosnOWej”.

W powyższym temacie '

głos' zabrała radna p. Dominika Piotrowska nadmieniając, iż
0 zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego dowiedziała się w dniu 3 listopada,
a zadłużenie będzie wynosiło 76,6%, przy czym subWencja znacznie maleje. Kredyt ma zostać
zaciągnięty na bieżące wydatki jak1 na inwestycje, na które Miasta nie stać. Niektóre zadania
inwestycyjne jakie mają Zostać przeprowadzone nie są pilnej potrzeby min. Modernizacja
Ta1gowiska Miejskiego są ważniejsze spraWy do zrealizowani'a— powiedziała Pani Piotrowska.
Pierwśzorzednym zadaniem do zrealizowanie jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr
1, aniżeli Modernizacja TaigoWiska Miejskiego. Radna wspomniała również 0 wypowiedzi
Burmistrza Miasta, że zostaną podniesione podatki od nieruchomości dla przedsiębiorców jak
i mieszkańców. Pani Piotrowska poraz kolejny nawiązała d'o wolnej od pół roku działki na
terenie Parku PrzemysłoWo--Tec'hnologicznego z której dzierżawca zrezygnówał. Radna nie
widzi żadnych działań ze strony Burmistrza Miasta, aby ta działka ponownie została
'WdeierżaWionamnemu inwestorowi. Co do podwyżek wynagrodzeń dla pracowników na te
podWyżki nie ma środków, które trzeba 'znaleźć. Trzeba zastanowić się nad programem
oszczędnościowym, którego radna nie widziała a chciałaby Zobaczyć. Co do przedstawionej
radnym informacji o inwestycjach Pani PiotroWska powiedziała, że inwestycje powinny być
już dawno zrealizowane. przy lepszej koniunkturze. Radna wspomniała o inwestycji Budówa
budynku RTBS która jest odwlekana- w czasie. Pani Piotrowska nawiązała do Wieloletniej
Prognozy FinansoWej W której zostały ujęte Wpływy ze sprzedaży działek. przy ul. Szosa
Rypińska, pomimo iż została złożona petycja przez Mieszkańców Miasta w celu wycotania
działek ze sprzedaży.

W dalszej dyskusji głos zabrał radny Pan Łukasz Bednarski zwracając się do Skarbnika Miasta
z zapytaniem '

- jaka kwota z kredytu przeznaczona jest na inwestycje orz na jakie inwestycje, jaka kwota na
poszczególne inwestycje? . .

— W jakiej kwocie Miasto zamierza spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania?

- jaka będzie roczna kwota obsługi nowo zaciągniętego kredytu i pozostałych ż'obowiązań?

W omawianym temacie Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło wspomniał iż przepisy aktualnie
oboWiązujące wskazują, że ustawodawca daje możliwość samorządom zadłużania się, pod
warunkiem, iż odniesienie poziomu zadłużenia do planowanych ogółem dochodów
pomniejszonych o dotacje1 wolne środki nie może przekroczyć wartości 100%. Jeżeli chodzi
o wartość kredytu zaplanowanych zadań inwestycyjnych dla roku 2023 zostały określone na
ponad 23 mln zł. Jeżeli chodzi @ wydatki inwestycyjne dla roku 2024 to jest wartość około 8,5
mln zł. Odnosząc powyższe do finansowania, które jest planowane w związku zinwestycjami
w przypadku roku 2023 dla zadań inwestycyjnych jest to. dofinansowanie rzędu około 16 mln
zł Natomiast dla roku 2024 około 1 mln zł. Ta różnica tworzy zapotrzebOWanie na kredyt
w odniesieniu zbilansowania Wydatków'inwestycyj nych. Natomiast cała pozostała kwota wiąże
się z wydatkami bieżącymi, część z Wydatków bieżących dotyczy kosztów obsługi zadłużenia.
.Zaci'ągaj ąc kredyt będziemy ponosić wydatki bieżące na obsługę kredytu. Wydatki na obsługę



zadłużenia wynoszą dla roku 2023 W wysokości 2.840.419.00 zł, dla roku 2024 wynosi 2. 892.

837.00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia, wydatki na energie elektryczną, które stale rosną
i stąd się wzięło zapotrzebowanie kredyt. Jeżeli chodzi o koszty obsługi dodatkowego
zadłużenia Skarbnik Miasta nadmienił, że nie dysponuje wartościami ostatecznymi i nie ma

wiedzy jak W przyśzłym roku będzie się kształtował wskaźnik WIBOR W oparciu, o które jest
zadłużenie oraz marże jaką przedstawi bank o udzielnie kredytu. W przypadku planowanego

kredytu na rok przyszły to odsetki w tym zakresie dla roku 2023 szacowane są w wysokości
około l.400.000.002ł. Jeżeli chodzi o rok 2024 jest to Wartość podobna, ponieważ spłata

kredytu przewidywana jest z okresem karencji wynoszącym 5-6 lat. Natomiast jeżeli chodzi

o kredyt, który zostanie uruchomiony W 2024 roku jest to wartość 7 mln zł. Koszt obsługi
zadłużenia są szacowane na poziomie około 45000000 zł. Jeżeli chodzi o zmianę stawek

WIBOR mogą się utrzymyWać na poziomie około 7,5% W roku przyszłym. Natomiast dla roku

2024 będą niższe poziom rzędu około 6,5%. Jeżeli chodzi -o rok 2023 łączny deficyt budżetu

kształtuje się na poziomie planowanym 15.469.00000 zł W związku w tej części kredyt

przeznaczony jest na finansowanie deficytu, ale także na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań w pozostałej części. Takie spłaty przewidziane W 2023 roku wynoszą 2.28]. 982.80
zł. Podobnie sytuacja wygląda dla 2024 roku. Wynik budżetu to deficyt W wysokości
4.986.000.00 zł. Jeżeli chodzi o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dla 2023 roku

wynoszą ponad 2.000.000.00 zł. Skarbnik Miasta w dalszej swojej wypowiedzi uzupełnił

dyskusję w sprawie kredytu wspominając przedstawione warianty na wspólnym posiedzeniu

planowanych dochodów na rok przyszły znajdą się W projekcie uchwał budżetowej na rok

przysżły i wartość kredytu uwzględnia wartości określone przez Ministerstwo Finansów

0 dochody planowane dla naszego samorządu dla 2023 roku. ,

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Konrad Zaporowicz mówiąc, iż obecna

sytuacja nie powinna zblokować wieloletnich prac, które dążyły do pozyskania środków. Pan

Zaporowicz nadmienił do wypowiedzi radnych, którym nie odpowiada inwestycja

Modernizacja Targowiska Miej skiego radny jest zdanie, że jest to dobra i opłacalna inwestycja,

która spłaci swój udział zaciągnięcia kredytu. Targowisko będzie spłacało swoje zadłużenie

i dodatkowo inne zaciągnięte kredyty na inne inwestycje. „

'

Głos w powyższym temacie zabrała radna Pani Monika Kwidzyńska mówiąc, że nie widzi

problemu zaciągnięcia kredytu na inwestycje, o których była mowa wcześniej i byliśmy

świadomi tego. Problem pojawia się, że kredyt trzeba zaciągnąć na bieżące funkcjonowanie

Miasta na dziś nie jesteśmy wstanie przewidzieć co będzie w roku przyszłym.

W dalszej dyskusji głos zabrała radna Pani Justyna Bestry nadmieniła, iż głosując na komisj ach

rady miasta za inwesty cj ami wszyscy radni są za inwestycjami. W przypadku podjęcia uchwały

W- sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na'przegł030wane wcześniej

inwestycje następuje rozłam rady. Pani Justyna Bestry oznajmiła, że będzie głosowała za

podjęciem uchwały W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

W dalszej dyskusji ponownie głos zabrała radna Pani Dominika Piotrowskaodniosła się do

wypowiedzi radnych oznajmiając, że jesteśmy jednym z Miast w którym obowiązują najwyższe

podatki. Nadmieniła w swojej wypowiedzi, że nie były pozyskiwanie środki z Unii

Europejskiej, środki na dofinansowanie zostały pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład.

Urząd Miasta zdaniem radnej nie pozyskuje środków z Unii Europejskiej nad czym radna

ubolewa. Środki pozyskane z Unii Europejskiej według raportu Gminy Miasto Golub—Dobrzyń

W 2020 roku" jest kwotą 500. 000.00 zł. Jest to' bardzo mała kwota—powiedziała radna.



Burmistrz Miasta Pan Mariusz Piątkowski W swoj ej wypoWiedzi udzielił odpowiedzi na zadane
pytania radnych, jak i przedstawił szereg informacji w sprawach Miasta. Na początku swojej
wypowiedzi Pan Mariusz Piątkówski przedstawił listę inwestycji na rok 2323 i 2024 rok , którązobrazówał mieszkańcom miasta i pozyskanych środków dofinansowań na realizację zadań
w kwocie 16.000.000.00 zł jaka jest wynikiem wspólnej pracy iakceptacji przez radnych Rady
Miasta w

' końśekwencji prac pracowników Urżędu Miasta. Pojawiły się propozycje
przedłożone przez niektórych radnych o rezygnacji z Mod_ernizacji'TargOWiska Miejskiego,
jeżeli zrezygnuj emy 'z tej inwestycji to zostanie utracone 'dońnaSOwanie-w kwocie 5.000i000.00
zł jak również zóstaną utracóne zaangażoWane środki na dokumentację projektowo—
kosztorysową— powiedział Burmistrz Miasta. Pan Mariusz Piątkowski wspomniał, że zostało"
wydane okOło 200.000.00 na dokumentacje zł środków publicznych na trzy duże inwestycje
miej skie.

Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa, aby głosować pakietowo,
gdzie decyzje były podejmowane przez sżereg miesięcy i po podjęciu decyzji zostały-podjęte
działania, na które został poświęcony czas, środki" finansowe, opracowując dokumentacje
przygotoWując przetargi co W tej chili wszystko jest Zrealizowane. W dalszej sWojej
wypowiedzi Pan Mariusz Piątkost odniósł się do-kredytu bankowego,- który w części
zostanie wykorzystany nabieżące zadania min, podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich
pracowników, oraz w3zrost kosztów utrzymania Miasta. Oprócz wykazanych inwestycji
realizowane są konkretne dokumentacje np. ul. Konopnicka, ul. Słuchajska, craz na Osiedle
Panorama. Co do zadanego pytania przez radna Panią Hannę Grzywińską dotyCzącego
zaciągnięcia kredytu Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest' efektem. wspólnej pracy,
wspólnych zamierzeń, jest programem, dla Miasta którvaiąże się z zaciągnięciemvkredytu.
Burmistrz Miasta wykazał wolę radnych, z którą się zgadzał, którą radni przegłosoWali na
posiedzeniach komisjach rady miasta. Na zakończenie sWojej W_ypOWiedzi Burmistrz Miasta
przedstawił szczegółowe dane dotyczące Termomodernizacji Szkół Miejskich, Modernizacji
Targowiska Miej skiego, Modernizacja Stadionu Miejskiego. '

a) zmieniającą uchwałę Nr LI/26 8/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia
2021 r., w sprawie'przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golubia—
Dobrzynia;

Głosowano w sprawie: '.

zmieniająca uchwałę Nr Ll/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021
r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golubia-Dobrzynia;

Wyniki "losowania
.ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

mmki imienne:
ZA (9)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta
Rzeszotarska, Marek Stawski,Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
PRZECIW (5)

'

.

Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Dominika Piotrowska,
KrzysztofVSkrzyniecki

'

-

'
-

NIEOBECNI (1)



Andrzej Kuciński

Uchwała nr LXIV/326/2022

b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/202l z dnia 28 grudnia

2021 roku W sprawie budżetu na 2022 rok;
'

GłosoWano w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/202l z dnia 28 grudnia 2021

roku W sprawie budżetu na 2022 rok;

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

wikijmim
ZA (12)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna

Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki,

Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
PRZECIW (2)
Hanna Grzywińska, Dominika Piotrowska
NIEOBECNI (1)
Andrzej Kuciński

Uchwała nr LXIV/327/2022

c) W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;

Głosowano w sprawie:
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

ZA (12)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Anna

Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki,

Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
PRZECIW (2)
Hanna Grzywińska, Dominika Piotrowska
NIEOBECNI (1)
Andrzej Kuciński

Uchwała nr LXIV/328/2022



d) W sprawie zaciągnięcia długoterminówego kredytu bankowego;

Głosowano w sprawie:
W Sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;

Wyniki "losowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wyniki imienne:
ZA (9)

. .

Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Anna Papro'cka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, Jolanta
Rzeszotarska, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad Zaporowicz
PRZECIW (5)
Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika Kwidzyńska, Dominika P1ot1owska
Krzysztof Skrzyniecki
NIEOBECNI ( 1)
Andrzej Kuciński

Uchwała nr LXIV/329/2022

e) W sprawie zmiany uchwały W sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Województwu
Kuj awsko—Pomorskiemu. '

Głosowano w. sprawie:
w sprawie zmiany uchwały W sprawie udzielenie pomOCy rzeczowej Województwu
Kuj awsko-Pomorskiemu.

Wx niki "losowania
ZA: 14, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wxniki imienne:
ZA (14)
Łukasz Bednarski, Justyna Bestry, Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Monika
KwidZyńska, Anna Paprocka, Józef Pietrzak, Łukasz Pietrzak, DOminika Piotrowska, Jolanta
Rzeszotarska, Krzysztof Skrzyniecki, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Konrad
Zaporowicz
NIEOBECNI ( 1)
Andrzej Kuciński

Uchwała nr LXIV/330/2022 '

9. Wolne. wnioski.

W tym Punkcie radni niezłożyli interpelacji. Natomiast Sekretarz Miasta odczytał
odpowiedzi na interpelacje. .

,



10. Infonnacja o analizie składanych oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak odczytał informacje o dokonanej analizie

oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31 grudnia 2022r.

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta 0 interpelacj ach złożonych w okresie

międzysesyjnym.
W_ tym punkcie Przewodniczący rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak odczytał pisma jkaie
wpłynęły do biura rady Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym.

12. Zamknięcie Sesji.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta

p. Łukasz Pietrzak zamknął LXIV sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia VIII kadencji 2018—

2023.
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