
Golub-Dobrzyń, dn. 28.12.2021.

Krzysztof Skrzyniecki

Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Pan
Mariusz Piątkowski

wugójcze”/Burmistrz Miasta Golubia-

Lae pietrzdk Dobrzynia

Interpelacja/Zapytanie-"

Dotyczy: emisji wszystkich sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w programie lokalnym
Telewizji Golub-Dobrzyń.

Na podstawieart. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
składam interpelacje/zapytanie* o podjęcia decyzji w sprawie emisji wszystkich sesji Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia w programie lokalnym Telewizji Golub-Dobrzyń. Materiał do
retransmisji mógłby być wykorzystywany z programu e-sesja co wiązałoby się z niższymi
kosztami emisji.

Załączniki:

aśOOO DOD ODOnarAŚis radnego)

* niepotrzebne skreślić



Golub-Dobrzyń, dn. 28.12.2021.

Krzysztof Skrzyniecki

Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Pan
„ycdto Mariusz Piątkowski

PRASYPgwech Burmistrz Miasta Golubia-
ke” Dobrzynia

Interpelacja/Zapytanie-"

Dotyczy: wykorzystania przez samorząd posiadanego programu eSesja

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
składam interpelacje/zapytanie” w sprawie podjęcia przez samorząd Miasta Gminy Golub-
Dobrzyń działań mających na celu pełne wykorzystanie posiadanego systemu eSesja.

Program doobsługi posiedzeń Rady Miasta jak i Komisji zapewne kosztował samorząd
niemałe pieniądze. Corocznie opłacany jest też abonament za dokonywanie każdorazowej
transmisjii retransmisji sesji. Może to być nawetok. 10tys.zł rocznie.

Niestety, obecnie jego wykorzystanie jest bardzo mizerne. Wchodząc na Portal
Mieszkańca w tym programie czas zatrzymał się na grudniu 2018r. Wówczas jeszcze
zamieszczano tam zaproszenia na sesje i komisje oraz wyniki głosowań. Na czyje polecenie lub
wniosek zaprzestano informowania opinii publicznej w ten sposób ?

Aż prosi się, aby ponownie zamieszczać tam informacje dla społeczeństwa o terminach
i porządku sesji oraz komisji Rady Miasta, wyniki głosowań poszczególnych radnych nad
konkretnymi uchwałami czy interpelacje i wnioski składane na sesji.
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* niepotrzebne skreślić
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Krzysztof Skrzyniecki

Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Pan
Mariusz Piątkowski
Burmistrz Miasta Golubia-o Dobrzynia

Interpelacja/Zapytanie-"

Dotyczy: pozyskania funduszy na zakup i instalację, zewnętrznej stacji ładowania pojazdów
elektrycznych.

Na podstawieart. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
składam interpelacje/zapytanie*. o podjęcia prac mających na celu pozyskanie funduszy
zewnętrznych na stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Aby zaoszczędzić czasu w pozyskaniu informacji na temat możliwości otrzymania
funduszy informuję iż, 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury
do ładowania pojazdów elektrycznychi infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu,
zgodnie z rządowymi planami, w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów
ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870
mln zł. Zgodnie z moimi informacjami dotacje te będą bezzwrotne i będą mogły z niej
skorzystać samorządy.

Moim zdaniem jest to jak najbardziej temat godny uwagi i związany z ekologiczną
przyszłością naszego miasta, tym bardziej że UM planuje zakup elektrycznego busa. Stacja ta
służyłaby mieszkańcom, turystom oraz byłaby wykorzystywana do ładowania miejskiego
elektrycznego busa.

Załączniki:

(podpis radnego)

* niepotrzebne skreślić
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Krzysztof Skrzyniecki

Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Pan
Mariusz Piątkowski
Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Interpelacja/Zapytanie-"

Dotyczy: przeprowadzeniawtrybie pilnym kontroli zadań statutowych Miejskiej i

Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2021.

Na podstawieart. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
składam interpelacje/zapytanie” w sprawie przeprowadzenia w trybie pilnym kontroli zadań
statutowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2021 przez komisję rewizyjną
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

„AW(podpis radnych)

* niepotrzebne skreślić


