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W odpowiedzi na pismo z dnia 6.09.2022 r., znak: W0.0123.18.2022 udzielam 

odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, Pana Krzysztofa 

Skrzynieckiego. 

1. Informacja o osiągnięciu wymaganej liczby głosów, niezbędnej do realizacji projektu 

„Pod biało-czerwoną" pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego, wpłynęła do tut. urzędu 7 marca 2022 r. 

2. Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu „Pod biało-czerwoną" — zgodnie 

z procedurą - został wysłany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 14.03.2022 r. 

(kopia wniosku w załączniku). Wniosek przewiduje realizację projektu, tj. 

posadowienie masztu z flagą i tabliczką informującą o źródle finansowania projektu, do 

31.10.2022 r. 

3. Umowa między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem a 

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Golubia-

Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Jacka Dowgiałlo, 

dotycząca przekazania środków dotacji na sfinansowanie zadania polegającego na 

zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod biało-czerwoną", 

została podpisana 6 września 2022 r. 

4. Umowa Określa czas realizacji zadania do dnia 11 listopada 2022 r. 

5. Montaż masztu i flagi nastąpi w terminie przewidzianym w ww. umowie. 

Z poważaniem 

Liczba załączników: 1 

1. Kopia wniosku o przyznanie środków na realizację projektu „Pod biało-czerwoną" z dnia 14.03.2022 r. 

Sporządzono w 2 egz.: Otrzymują: 
1.Adresat 
2.Ad/a 
Sporządziła: inspektor Agnieszka Boruszkowska 
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Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
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WNIOSEK 

W odpowiedzi na pismo WFB.I.3111.41.2022/1, dotyczące realizacji projektu ,Pod biało-
czerwoną", wnioskuję o przyznanie środków na realizację zadania w wysokości 8000 z1 
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

Według wstępnego kosztorysu poszczególne kwoty kształtują się następująco: 

1. Koszt zakupu masztu wys. 8 m, z włókna szklanego, z okresem gwarancji na 10 lat, z 
zamkiem, wraz z kosztem zakupu flag i tabliczki z informacją o źródle finansowania: 
5000 z1 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 

2. Koszt instalacji masztu w lokalizacji Rondo żołnierzy Wyklętych w Golubiu-
Dobrzyniu: 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); 

3. Transport masztu: 1500 z1 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 

Harmonogram realizacji zadania przewiduje przygotowanie miejsca instalacji i montaż masztu 
wraz z tabliczlcą w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r. 

Informacja o źródle finansowania inwestycji zostanie umieszczona na tabliczce, 
umiejscowionej obok masztu, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych w Golubiu-Do 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach. Otrzymują: 

ł. Adresat 
2. 2. a/a 

Sporządziła: inspektor Agnieszka Boruszkowska 

Zatwierdziła: Sekretarz Miasta Przemysław Kucz 


