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Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą modernizacji skateparku w Golubiu-
Dobrzyniu. Na inwestycję pozyskaliśmy środki zewnętrzne , które zgodnie z informacją jaką 
uzyskałam w ubiegłym roku miały być rozliczone w czerwcu 2021. Jak obecnie wygląda sytuacja i 
czy projekt został zrealizowany? 
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Na sesji 30 sierpnia składałam wniosek o zabezpieczenie środków na 
organizację imprezy , która mogłaby wpisać się w cykliczną promocję miasta „ 
Golubska Gęsina". W dniu 20 września doszło do spotkania z z p. vice burmistrz Różą 
Kopaczewską i p. , która miała być organizatorem wydarzenia. Mój 
wniosek o zabezpieczenie środków na komisji infrastruktury tego samego dnia został 
przesunięty na komisję budżetową. Prosiłam przewodniczącą komisji budżetowej by 
komisja zebrała się do 5 października, aby zachować 30 dniowy okres na zmianę w 
organizacji ruchu na starówce na planowaną 6 listopada imprezę dla mieszkańców. 

Niestety do dnia 10 października komisja budżetowa się nie zebrała wobec 
powyższego niemożliwa stała się organizacja imprezy w listopadzie. Zasugerowano 
mi również, ze nie powinnam wnosić o taką imprezę ponieważ nie zgadzałam się z 
nazwą,, golubskie gołąbki,, i krytykowałam ją na forach społecznościowych. Padło 

pytanie czy gęsina jest regionalną potrawą oraz ilu jest hodowców gęsiny w naszym 
powiecie. No więc zgodnie z danymi województwo kujawsko — pomorskie jest jednym 
z największych producentów gęsiny w Polsce, z pogłowiem wynoszącym 75000 sztuk 
a w powiecie znajduje się 8 hodowców tego drobiu. Mam nadzieję, że trudności, które 
napotkałam przy próbie organizacji tej imprezy nie są wyrazem złej woli i celowo nie 
zwlekano z decyzjami , by ta impreza nie doszła do skutku. Zwracam się więc z prośbą 

o zabezpieczenie kwoty 10000 na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i 
zaangażowanie do tego projektu p. , o której szerzej pisałam w 
sierpniowej interpelacji a która ma doswiaaczeme przy organizacji i pi5wadzeniu tego 
typu imprez. 
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