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Szanowny Pan 

Mariusz Piqtkowski 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

przedkładam Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia interpelacje nr 53 Radnego Rady Miasta 

p. Krzysztofa Skrzynieckiego złożone na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w okresie 

międzysesyjnym w dniu 4 maja 2022 r. 

Z poważaniem 

Przewodni9zący 
Rady Młsasta 

rt,-ukasz PWrzak 
Ał 

Sporządzono w 2 egz.: Otrzymują: 

I. Adresat 
2. Ad/a 

OSporządziła: referent Katarzyna Godlewsica L--



Golub-Dobrzyń, dn. 04.05.2022 

Krzysztof Slcrzyniecki 

Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

Wpłyn00 dnio  (9'1-

podpis 

Pan 
Mariusz Piątkowski 

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia 

Interpelacja 

Dotyczy: stworzenia weekendowego rozkładu jazdy dla elektrobusa. 

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym składam interpelacje w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ulicy Dr. J.G. Kopa. 
Interpelację składam w związku z uwagami i pomysłami przekazywanymi przez 

działkowców dotyczących kursowania elektrobusa. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie 
małej pętli przez dobrzyńską część miasta, która docelowo ma połączyć centrum Dobrzynia z 
ogrodami działkowymi na Zarębie. 

Głównie chodzi o kilka kursów w sezonie letnim (sobota-niedziela). 

Załączniki: 

(podpis radnego) 

* niepotrzebne skreślić 



Golub-Dobrzyń, dn. 04.05.2022 

Krzysztof Skrzyniecki 

Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

Wpłynęko dnio 

oodp s 1•141, 

Pan 
Mariusz Piątkowski 

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia 

Interpelacja 

Dotyczy: dodatkowych stacji rowerowych. 

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym składam interpelacje w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ulicy Dr. J.G. Kopa. 
Uprzejmie proszę o zainstalowanie dwóch stacji rowerowych (Plac 1000-lecia oraz na 

golubskiej starówce). Po montażu pierwszej stacji rowerowej z mojej inicjatywy i licznego 

korzystania ze stacji przez rowerzystów, stwierdzam, że konstrukcje te będą bardzo przydatne. 

Osobiście mogę pomóc w kontakcie i ewentualnych negocjacjach cenowych. Koszt dwóch 

stacji nie powinien przekroczyć 6 tys. zł. 

Załączniki: 

* niepotrzebne skreślić 

(podpis radnego) 



Golub-Dobrzyń, dn. 04.05.2022 

Krzysztof Skrzyniecki 

Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

00 0 dnia ......... . Q6- •2 19°4 

podpis 

Pan 
Mariusz Piątkowski 

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia 

Interpelacja 

Dotyczy: regulaminu korzystania z elektrobusa. 

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym składam interpelacje w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ulicy Dr. J.G. Kopa. 
Interpelację składam w związku z licznymi uwagami starszych mieszkańców naszego 

miasta, którzy wskazują iż brakuje jasnej informacji , że pojazd przeznaczony jest głównie dla 

seniorów i pierwszeństwo powinni mieć renciści, emeryci, osoby starsze. W związku z 

powyższym bardzo proszę o rozważenie takiego punktu w regulaminie. 

Załączniki: 

* niepotrzebne skreślić 

(podpis radnego) 


