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Interpelacje 

1. W jaki sposób miasto dotychczas dbało o jedyny pomnik przyrody tj. katalpę. Proszę o 

oznaczenie pomnika przyrody. 

2. Proszę o oczyszczenie lasów na Osiedlu Leśnym. Las jest bardzo zaniedbany. Dokonano 

niewielkich prac w ubiegłym roku, zaś pracownicy urzędu zobowiązali się do regularnego 

oczyszczania lasu. W lesie jest wiele powalonych drzew, które leżą od wielu lat. Proszę o 

harmonogram prac na terenie Osiedla Leśnego. 

3. Proszę o harmonogram prac dotyczący montażu kamer. Proszę o podanie kosztów jakie są 

zaplanowane na monitoring oraz wykaz sprzętu jaki zakupiono oraz zostanie zakupiony w 

roku 2022. 

4. Proszę o Informacje na temat gazociągu. Jakie są dalsze perspektywy na rozciągnięcie nitki 

gazu? Kiedy zostanie zamontowany kocioł gazowy w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Konstytucji 3 Maja w Golubi —Dobrzyniu oraz Domu Kultury. Jakie są przewidziane koszty i 

jakie zabezpieczono środki na ten cel. 

5. Proszę o harmonogram prac związanych z odnowieniem Domu Podcieniowego na starówce. 

Proszę o udostępnienie dokumentacji związanych z inwestycją. Proszę o udostępnienie 

wszystkich już uzyskanych pozwoleń. 

6. Proszę o udzielenie informacji przez prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Golubiu-Dobrzyniu na temat kosztów związanych z wydawaniem przez zakład gazetki 

„Ziemia Golubsko-Dobrzyńsk". 

Proszę o wyszczególnienie wszystkich kosztów, osobno np. wydruku, koszty pracowników. 

Proszę o wykaz wszystkich umów z pracownikami, którzy realizują tworzenie gazety. 

Ponieważ na gazetę składa się 5 samorządów, proszę o zestawienie jakie koszty ponosi z tego 

tytułu Miasto Golub-Dobrzyń . Czy jest on podobny do kosztów pozostałych czterech 

samorządów? 



7. Proszę o wyrażenie zgody na odmalowanie witacza przy ul. Lipnowskiej. Zobowiązuje się do 

jego odmalowania i zakupu farb. Proszę o wyznaczenie kolorystyki farb. Proponuję 

neutralne kolory. Wnioskuję, aby ze strony Urzędu Miasta z budżetu miasta z działu na 

promocję wydatkować niewielką kwotę na wymianę metalowej tablicy do wyżej 

wymienionego witacza. 

Z powodu trudnej sytuacji budżetowej, wnioskuję o zakup jednego witacza stojącego na 

wjeździe do miasta od strony zamku, gdyż tam jest największy ruch samochodowy. Proszę o 

zabezpieczenie kwoty 12 000 zł w dziale promocji lub w innym dziale. 

8. Proszę o udostępnienie umów z telewizją kablową od 2019 roku. 

9. Proszę o informację na temat remontu murów obronnych, ponieważ w wielu odcinkach są w 

bardzo złym stanie. 

10. W związku z przydzielonymi podwyżkami dla pracownikom Urzędu proszę o wykaz pensji 

z podziałem na miesiące od roku 2018 - zastępcy Burmistrza, sekretarza, skarbnika, prezesa 

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepinej 

w Golubiu-Dobrzyniu. Proszę ująć wszystkie dodatki specjalne w wyszczególnieniem dla 

każdego stanowiska osobno. 
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