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Przewodniczący RM 

Zgodnie z Art. 24. Ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2022 r. poz. 559) w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania 

do burmistrza. 

W związku z Pana pismem z dnia 08 grudnia 2022 r. (doręczonym 08 grudnia 2022 r.) 

przekazującym interpelacje oraz zapytania Radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, które 

zostały złożone na sesji LXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w załączeniu przekazuje 

stosowne odpowiedzi. 

Zapytania p. Krzysztofa Skrzynieckiego 

1) Zapytanie od nr 1 do nr 4 — załącznik; 

2) Interpelacja nr 1 — załącznik; 
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Załącznik 

Odpowiedzi na zapytania: 

1) W odpowiedzi na zapytanie nr 1 dot. wskazania z kim i w jaki sposób należy 

kontaktować się w sprawie pochówku na cmentarzu komunalnym pragnę 

poinformować, iż zadanie to zostało przypisane Wydziałowi Komunalnemu Urzędu 

Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Kontakt: 

Kierownik Wydziału: Dawid Jarecki 

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 

Plac 1000— lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Pokój nr.13 1 piętro 

Tel. 56 683 54 12 wew. 36. 

e-mail: um@golub-dobrzyn.pl 

2) W odpowiedzi na zapytania od nr 2 do nr 4 pragnę poinformować, iż w dniu 15 grudnia 

2022 r. ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r. zostało złożone oświadczenie spółce 

Marton sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, która posiada osobowość prawną o 

rozwiązaniu zawartej umowy. W związku z tym, od dnia 01 stycznia 2023 r. zarząd 

cmentarzem wróci do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Odpowiedz na interpelacje: 

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul. 

Szkolnej z ul. Kościuszki uprzejmie informuje: 

iż dnia 8 grudnia 2022 r. lustro zostało zamontowane. Ze względu na to, iż na 

przedmiotowym skrzyżowaniu wystąpiła kolizja drogowa wskutek czego uległ 

zniszczeniu słup energetyczny na którym zamieszczone było lustro drogowe niezbędna 

stała się jego naprawa. Należy nadmienić, iż jeszcze tego samego dnia Energa Operator 

S.A. postawiła nowy słup, na którym ponownie zamieszczono lustro drogowe. 


