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Szanowny Pan
Krzysztof Skrzynecki
Radny Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące promocji „Systemu Zgłaszania Potrzeb
Obywatelskich” wyjaśniam, co następuje:

W sytuacji podjęcia pozytywnej decyzji o promocji „Systemu Zgłaszania Potrzeb
Obywatelskich” na łamach Gazety Ziemia Golubsko-Dobrzyńska zostanie Pan
poinformowany.

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące udostępnienia na stronie Urzędu Miasta
Golubia Dobrzyniai1 Facebooku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia kalendarza planowanych
imprez w 2022 roku informuję,iż propozycja kalendarza i

imprez została przedstawiona Radzie
Miasta Golubia-Dobrzynia. Po uzyskaniu akceptacji Rady miasta i zabezpieczeniu środków
finansowych w budżecie miasta naten cel, kalendarz zostanie umieszczony na stronie urzędu
oraz Facebooku.

Z poważaniem ,

Sporządzono w 2 egz. Otrzymują:
1. Adresat
2. Ad/a

Sporządziła: inspektor Agnieszka Błażejewska SUJĄ
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w załączeniu uzupełniona odpowiedź na Pytanie nr 2 Pana Krzysztofa Skrzynieckiego.

Z poważaniem
Karol Kaślewicz
Kierownik Wydziału Gospodarczego
Urząd Miasta Golubia-Dobrzyniatel. 602-306-768
e-mail: kkaslewiczQgolub-dobrzyn.pl
— Załączniki: ——— —
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Dominika Piotrowska

Pytanie nr 8: Proszę o interwencję w sprawie nieprzestrzegania czasów postoju wzdłuż pasażu przyul. Konopnickiej. Proszę o przedstawienie działań. Propozycja przedsiębiorców jest taka, aby przeznajbliższy miesiąc wkładaćkartkiza szybkę zaparkowanych tam samochodówz informacjamio postojuczasowym np. dwa razy dziennie w celu edukacji kierowców.
W odpowiedzi na tę interpelację informujemy,iż na Komisji Infrastruktury został omówiony tematczasowego postoju pojazdów przy pasażach na ul. Konopnickiej. Na wskazanej komisji był szerokoomawiany ten temat. Radni Rady miasta Golubia-Dobrzynia podjęli decyzję aby tabliczka o czasowymparkowaniu tam powstała i zadanie to zostało zrealizowane. Na komisji była podana informacja,iż przedsiębiorcy będą wzajemnie pilnować czasowego parkowania pojazdówna istniejącym parkingu.W przypadku nieegzekwowania tego przepisu, należy takie sprawy zgłaszać do Komendy PowiatowejPolicji w Golubiu-Dobrzyniu. Podobne oznakowanie występuje na ul. Mazowieckiej oraz ul. Kościuszki.
Pytanie nr 17: Kiedy zostanie posiana łąka kwietna wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej.Przypominam, że była posiana, ale nie wzeszła. Proszę o kontynuację prac, ponieważ radniprzegłosowali pozytywnie nasadzenie tej łąki.
W odpowiedzi na tą interpelację informujemy, iż w roku ubiegłym zostały tam zasiane nasionamieszanki łąki kwietnej. Rośliny w tej chwili są zielone, okres ich kwitnienia to miesiące lipiec-sierpień.W bieżącym okresie zostały dosiane chaber bławatek oraz mak polny. Ich okres kwitnienia to równieżmiesiące lipiec-sierpień.

Krzysztof Skrzyniecki

Pytanie nr 2 Możliwości uporządkowania terenu na łączeniu ulic Chopina-Podmurna
W odpowiedzi na tę interpelację informujemy, iż przedmiotowa budowa łącznika zostanieprzeanalizowanaprzez tutejszy organ. Po uzyskaniu kosztów wykonania zadania, informacje te zostanąprzekazane na Komisji Infrastruktury bądź na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Stałych celem podjęciadecyzji o jego realizacji i zabezpieczeniu środków w budżecie miasta w związku z wykonaniemutwardzenia i odwodnienia tego terenu.

Pytanie nr 3: Utrzymania czystości ławek miejskich głównie ze wskazaniem ławek znajdujących się przyul. Lipnowskiej.

W odpowiedzi na tę interpelację informujemy, iż ławki znajdujące się przy ul. Lipnowskiej, ul.Przemysłowej oraz na Placu 1000-lecia zostały umyte w dniu 30 marca 2022 r. Prosimy o zgłaszanietakich informacji bezpośrednio do Kierownika Wydziału Gospodarczego Karola Kaślewicza podnr tel.602-306-768.
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tym etapie opracowywanych jest kilka wariantów obwodnicy, jednak ostatecznejwersji jej przebiegu„7nie ma. Cały czas trwają badania i prace nad ww.wariantami.
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Sporządzono w 2 egzemplarzachOt ują:TG Adresat
2. Ad/a

Sporządziła: Inspektor Kamila Kozłowska


