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Lubicz, 1 czerwca 2021 r.

ORG. 00O3.16.2021

Pan
Kazimierz Rybacki
Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 27.05.2021 r. dotyczący naprawy dróg
gminnych o numerach 100745C, 100744C oraz koszenia traw przy drogach gminnych

W sołectwach Brzeźno, Brzezinko i Rogowo informuję, ze sprawa przekazana została do

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., który odpowiada za zadania związane z utrzymaniem

nawierzchni dróg oraz oczyszczaniem na terenie Gminy Lubicz. Termin realizacji

powyższego - zgodnie z kolejnością prac.
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Otrzymują:
1. Adresat
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy
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Grębocin 26.05.2021 r.

Radna Gminy Lubicz
Małgorzata Jurkiewicz LUBÍÜZ

' Nr .... ., Zał.
Paapra

í- '___ _

5-›2? Ł'a UZ/7 if"

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz

Interpelacja

W imieniu mieszkańców Grębocina proszę o przesunięcie środków pieniężnych ze
skrzyżowania Szkolna-Mostowa w Grębocinie na wybudowanie progów zwalniających na

ulicy Rogowskiej w Grębocinie.

Z powašgpiffi
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ORG. 0003.l7.2021

Pani
Małgorzata Jurkiewicz
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 27.05.2021 r. w sprawie ,,przesunięcia
środków pieniężnych ze skrzyżowania Szkolna - Mostowa w Grębocinie na wybudowanie

progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie” informuję, że W tegorocznym

harmonogramie budowy dróg dla miejscowości Grębocin przeznaczono środki

na przebudowę skrzyżowania Szkolna - Mostowa. Biorąc pod uwagę Pani prośbę, środki te
zostaną przeznaczone na realizację zadania ,,Budowa 5 progów zwalniających na

ul. Rogowskiej W Grębocinie”.
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Otrzymują:

1. Adresatka
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy
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Teresa Klawińska _ _ _ Lubicz, 27.05.2021 r.

Radna Gminy Lubicz

Lubicz Dolny

Wniosek
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Szanowny Pan

Marek Nicewicz

Wójt Gminy Lubicz

Dotyczy: zwiększenia częstotliwości patroli policji W Lubiczu Dolnym.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie patroli policyjnych w Lubiczu Dolnym.

Dotyczy między innymi tirów, które bardzo często przejeżdżają ul. Toruńska, w sąsiedztwie

szkoły ( co stanowi zagrożenie dla dzieci), terenów młyna i placów zabaw w godzinach

wieczornych.

Z poważaniem
j /



Lubicz, 1 czerwca 2021 r.

ORG. 00O3.18.2021

Pani
Teresa Klawińska
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 27.05.2021 r. dotyczący zwiększenia

częstotliwości patroli w Lubiczu Dolnym informuję, że skierowałem pismo do pana
komendanta komisariatu policji w Dobrzejewicach z prośbą o pochylenie się nad

sygnalizowanym problemem i podjęcie stosownych działań W celu poprawy bezpieczeństwa

mieszkańców we wskazanych miejscach. Jednocześnie zwróciłem się z prośbą do pana

komendanta o przesłanie pisemnej odpowiedzi W powyższej sprawie.
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Otrzymują:

1. Adresatka
2. Stanowisko pracy dls obsługi rady gminy


