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RADA MIASTA 
Golub-Dobrzyń 
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Pan 
Łukasz Pietrzak 
Przewodniczący 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 grudnia 2021 r. znak: W0.0003.I.5.2021 udzielam 

odpowiedzi na interpelacje radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Krzysztofa 

Skrzynieckiego: 

1) Odpowiedź na interpelacje nr 1 dotyczącą przeprowadzenia kontroli Biblioteki Publicznej 

przez Komisje Rewizyjna Rady Miasta pragnę wskazać, iż mając na uwadze treść interpelacji 

to adresatem tego wniosku nie jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia; 

2) Odpowiedź na interpelację nr 2 dotyczącą funkcjonalności e-sesji i ich wykorzystania: 

odpowiedź w załączniku nr 1 do niniejszego pisma; 

3) Odpowiedź na interpelację nr 3 dot. emisji wszystkich sesji Rady Miasta w Golubiu-

Dobrzyniu w Telewizji Kablowej: w związku z tym, iż taka decyzja wiąże się z odpłatnością 

i zmianą do uchwały budżetowej stosowne pismo zostało wystosowane do przewodniczącego 

Rady Miasta: 

4) Odpowiedź na interpelację nr 4 w której radny przekazał informację dotyczące funduszy z 

NFOSGW na „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury 

do tankowania wodoru", pragnę poinformować, iż niniejsze zagadnienie zostało przekazane 

do analizy do Wydziału Infrastruktury. 
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Szanowny Pan 

Krzysztof Skrzyniecki 

Radny Rady Miasta 

Golubia-Dobrzynia 

Odpowiadając na interpelację radnego Pana Krzysztofa Skrzynieckiego, złożoną na ręce 

Przewodniczącego Rady Miasta podczas LI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 28 grudnia 

2021 roku informuję, że wszystkie dane dotyczące terminów posiedzeń komisji jak również sesji rady 

miasta Golubia-Dobrzynia w programie e-Sesja zostały zaktualizowane i zapewniam, iż będą na bieżąco 

uzupełniane. 
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Sporządzono w 2 egz. Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Ad/a (K Sporządziła: referent Katarzyna Godlewska 

Zatwierdzi): Sekretarz Przemysław Kuczkowski 


