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Gaz — kiedy zostanie podłączony rurociąg do Osiedla Leśnego? Proszę o podanie konkretnych
dat prac ziemnych. Czy mieszkańcy Osiedla Leśnego mogą liczyć na pomoc urzędnika w
wypełnieniu wniosku o podłączenie do gazociągu? Jeśli tak to do kogo konkretnie mają się
zgłosić?
Jaka jest dokładana Ilość wydanych psów do adopcji ze Schroniska Zielone Pole, z którym
Urząd Miasta ma podpisaną umowę, w roku 2020, 2021 z podziałem na miesiące. Ile psów z
terenu miasta przebywa aktualnie w schronisku? Ile wynosi roczny koszt utrzymania psów w
schronisku Zielone Pole ?

Proszę o przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania Targowska przyul.
Sokołowskiej. Czy będzie ono funkcjonować tak jak dotychczas w piątki czy również w inne
dni ?

Czy pojawiają się informacje na na temat bezpłatnego wywozu śmieci wielkogabarytowych
w gazecie wydawanejprzez Urząd Miasta, na facebooku Urzędu Miasta oraz stronie
internetowej? Jeśli tak to proszę zwiększenie częstotliwości tej wiadomości do minimum
dwóch razy w miesiącu.
Kilka miesięcy temu usunięto tablicę informacyjną przy wjeździe na starówkę czy będzie ona
odnowiona i powróci na swoje miejsce, jeśli tak to proszę o podanie daty?
Kiedy parking przy pasażu handlowymprzyul. Konopnickiej będzie przekształcony na parking
z postojem czasowym?
Kiedy parking przy pasażu handlowym przyul. Mazowickiej będzie przekształcony na parking
z postojem czasowym?
Proszę o udostępnienie umowy( ksero) z firmą montująca monitoring, ponieważ udzielono
mi informacji, że będzie on montowany w marcu. Czy będą montowane kamery czy tylko
osprzęt ? Proszę o przedstawienie harmonogramu prac wraz z wszystkimi kosztami.
Czy będzie budowany blok RTBS?Proszę o podanie ilości deklaracji oraz ilości mieszkań.
Jakie są roczne koszty sprzątania miasta? Ile osób sprząta miasto? Jakim sprzętem dysponują
?

Tytuł HIT 2021 w kategorii „Samorząd Roku” — ile wynosi opłata konkursowai z jakiego działu
budżetu została ona pokryta ?
Gazeta wydawana przez Urząd Miasta ile kosztuje miesięcznie ? Proszę o miesięczne
zestawienie od pierwszego wydania do aktualnego z podziałem na miesięczne zestawienie —

np. koszt wydruku, koszty osobowe- redaktor, dziennikarze, dodatkowe koszty.
Materiały promocyjne Urzędu Miasta w telewizji kablowej- ile kosztują miesięcznie ?
Podcasty w miejskiej bibliotece- jaki jest koszt wytworzenia jednego podcastu ? Proszę o
podanie osobno koszt nagrania ( kamera, montaż) oraz koszty osobowe ( redaktor) i inne
koszty. Jeśli z produkcji podcastów wynikają koszty to w jaki sposób są one pokrywane? Czy
z budżetu biblioteki czy z budżetu miasta ( dział promocja) ? Czy redaktor podcastów jest
zatrudniony w miejskiej placówce ?

Czy podwyższono pensję zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika czy innych kierowników
zatrudnionych w Urzędzie Miasta ? Czy w najbliższym czasie są planowane podwyżki pensji
na wyżej wymienionych stanowiskach Jeśli tak to proszę o zestawienie aktualnych pensji i

pensji po podwyżce.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Czy skierowano pismo do właściciela wnęki w murach obronnych, na którym wisi baner

Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie zabezpieczania wypadających cegieł? Jeśli tak

to proszę o ksero korespondencji.
Podwyżki ciepła. Czy planowane są podwyżki ciepła przez PEC? Jeśli tak to proszę o

przybliżenie propozycji podwyżek. Zestawienie danych z aktualnymi cenami i
proponowanymi.
Proszę o danez zakresu płatności za śmieci. Czy są w tym zakresie zaległości ? Jeśli tak to

jakie ?

Czy wszystkie działki w Parku Przemysłowo - Technologicznym posiadają dzierżawców ?

Proszę o dane wszystkich dzierżawców.

Czy podjęto działania w zakresie pozyskania bransoletek życia dla seniorów , które można

zyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proszę o udostępnienie regulaminu wypożyczeń dmuchanego zamku zakupionego z budżetu

obywatelskiego.
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