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Dominika Piotrowska
Radna Miasta Gołubie-Dobrzynia
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Proszę o pobudowanie dwóch parkletów. Aby zmniejszyć koszt parkletu proszę o zakup

desek z tartaku i pobudowanie parkletów przez pracowników z wydziału gospodarczego
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Proszę o informację na temat budowy bazy sportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Gołubiu-Dobrzyniu. Od wielu lat szkoła ma bardzo ubogą bazę

sportową. Mój wniosek odnośnie remontu boiska został pozytywnie przegłosowany podczas

komisji. Na jakim etapie są prace.

Dlaczego władze miasta nie zaangażowały się w większym stopniu w obchody 100-lecia

istnienia MKS Drwęca. Dlaczego nie pojawiły się informacje promujące zbliżające się obchody

np. w gazecie, którą finansuje urząd miasta ?

Jakie działania podjął Pan Burmistrz Mariusz Piątkowski w sprawie rezygnacji z wariantu
czerwonego obwodnicy, który prowadzi przez Osiedle Leśne i Osiedle Królewskie.

Proszę o udostępnienie nagrania na CD z komisji 2 dnia 17 maja.

Proszę o informacje w jaki sposób przeprowadzono proces wyłonienia firm, które
ostatecznie podpisały umowy dzierżawy w Parku Przemysłowo - Technologicznym. Czy

odbył się konkurs ? lle firm odrzucono. llu było chętnych? lle złożono ofert o chęć dzierżawy

oprócz tych, którzy ostatecznie podpisali umowy? Jakie były kryteria, aby móc dzierżawić

działki w Parku Przemysłowo-Technologicznym ?

Kiedy zostaną oddane ponownie do użytki ławki znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Brodnickie]. Od kilkunastu miesięcy ławki są wyłączone z

użytkowania.

Proszę o usunięcie chwastów wyrastających na murze obronnym okalającym starówkę
golubską.

Gdzie będzie znajdować się zastępcze targowisko podczas remontów obecnego i w jakich

miesiącach.

Czy odbyła się planowane wydarzenie pt. Noc Świętojańska? Jeśli tak to kiedy, proszę o

krótką relację z tego wydarzenia. ›
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