
Odpowiedzi na interpelacje z dnia 24.05.2022 r. Radnego Franciszka Jagielskiego: 

Ad. 1: 

Dnia 09.03.2022 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, odbyło 

się spotkanie przedstawicieli trzech samorządów, w którym wzięli udział: przedstawiciele Miasta 

Golubia-Dobrzynia: Burmistrz - Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza - Roża Kopaczewska, 

Kierownik Wydziału Infrastruktury — Justyna Stokowska raz Zastępca Kierownika — Marta Jaworska; 

przedstawiciele Gminy Golub-Dobrzyń: Wójt - Marek Ryłowicza oraz Kierownik Referatu Rozwoju i 

Wsparcia Inwestycji - Wioletta Szymańska; przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: Starosta 

- Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta - Danuta Malecka. 

Tematem spotkania było omówienie możliwości remontu ul. Słuchajskiej. Wszyscy Włodarze wyrazili 

chęć współpracy w ramach naprawy nawierzchni drogi. Konkretne kwoty oraz harmonogram zostaną 

określone na etapie wykonywanej dokumentacji technicznej oraz przetargu na wykonawstwo. 

-Ad. 2: 

Obecnie wykonywana jest koncepcja zagospodarowania terenu. W związku z tym, iż zachodzi 

konieczność wykonania zbiorników retencyjnych na terenie należącym do firmy Agrolok, odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami firmy w tej sprawie. Natomiast Agrolok podnosi kwestię odprowadzania 

wód deszczowych z większego obszaru. W związku z tym sprawa została skierowana do biura 

projektowego w celu zapoznania się czy faktycznie zachodzi taka konieczność. 

W związku z powyższym, iż obecnie są problemy z odprowadzaniem nie można wykonać remontu — 

naprawy ścieżki Czarnej Drogi. W pierwszej kolejności konieczne jest uregulowanie sprawy 

odprowadzania wód deszczowych. 

Ad. 3: 

Miasto w miarę możliwości zabezpieczyło ubytki w dachu budynku. Remont planowany jest do końca 

2022 roku. Cały czas trwają procedury administracyjne. 

Ad. 4: 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

drewno pozyskane z wycinki lub usunięcia należy zagospodarować poprzez: 

1) sprzedaż osobom fizycznym lub prawnym w drodze ogłoszenia o sprzedaży. 



2) sprzedaż podmiotowi przeprowadzającemu wycinkę. 

W związku z powyższym Miasto planuje w najbliższym czasie ogłoszenie przetargu na sprzedaż drewna. 



3. Franciszek Jagielski 

Int. Nr 5 W odpowiedzi na interpelację dotyczącą ilości osób korzystających z Elektrobusa 

uprzejmie informujemy, iż średnia dzienna ilość osób korzystających z miejskiego Elektrobusa 

wynosi 40 osób. 

Int. Nr 6 W odpowiedzi na interpelację dotyczącą podania ilości m2 kostki brukowej odzyskanej 

z remontowanych chodników uprzejmie informujemy, iż odzyskaliśmy ok. 400 m2 (170 m2 ul. 

Kościuszki, 90 m2 ul. Zamkowa oraz Wodna, 140 m2 ul. Mazowiecka) z czego 

100 m2 nadaje się na tylko na bieżące remonty (kostka jest lekko uszkodzona). Wykorzystane 

zostało 100 m2 na utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki oraz ok. 50 m2 na bieżące remonty 

chodników na miejskich ulicach. 
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