PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Chojnicach
Chojnice, 31.08.2021 r.
BR.0003.3.15.2021

Pan
dr inż. Zbigniew Szczepański
Wójt Gminy Chojnice

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 Statutu Gminy Chojnice w załączeniu przekazuję
interpelację złożoną na XXVI sesji Rady Gminy w Chojnicach w dniu 27 sierpnia 2021 r.
przez radnego Roberta Piesika.
Zgodnie z ww. ustawą pisemnej odpowiedzi na interpelacje należy udzielić w terminie
14 dni od dnia otrzymania. Treść odpowiedzi na interpelację

zostanie zamieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rady

i

mgr Ryszard \Kontek

Załącznik:
1/ Interpelacja z dnia 27 sierpnia 2021 r.
2/ a/aJD

Art. 24 ust.6 - Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie
wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie
14 dni od otrzymania interpelacji lub zapytania.
Art. 24 ust.7 - Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty
zwyczajowo.

Choinkre, dim 27.fl®J2021 r.
Robert Piesik
WÓJT GMINY CHOJNICE

Zgodnie z §35 Statutu Gminy w Chojnicach składam poniższe interpelacje.

1.

Na prośbę wielu mieszkańców Kłodawy, Powalek, Klosnowa, Zbenin składam
interpelację w sprawie:

Powrstały przed paroma laty maszt telefonii komórkowrej w Kłodawie w znaczący sposób
poprawił jakość połączeń użytkowników sieci PI Y i '1-MOBILE, jednakże odległe
i oddzielone lasem Klosnowo z tego co słyszę, nadal boryka się z poważnym problemem
znikających połączeń telefonicznych oraz brakiem możliwości ich nawiązania.
Do dnia dzisiejszegtr jedynym powodem utrzym),wania i opłacania telefonów
stacjonarnych przez mieszkańców Klosnowa jest właśnie wTspomniany, dla Nich bardzo
znaczący problem. Dlatego też prosimy o uwzględnianie tej miejscowości podczas
rozmów z operatorami jako lokalizacji nadajnika. W Klosnowie zlokalizow^any jest wysoki
maszt obserwacyjny Lasów Państwowych. W kwestii ewentualnej możliwości
zainstalowania tam anten GSM będę rozmawńał przy najbliższej okazji
z Panem Nadleśniczym.
Co prawda temat ten niejednokromie poruszałem w rozmowie z Panem Wójtem
i Zastępcą, jednakże na prośbę zainteresow^anych przedstawiam także na dzisiejszej sesji
Wracam do prośby o zorganizowanie spotkanie z osobą decyzyjną z firmy ORANGE
w sprawie budowy sieci szybkiego Internetu w naszych miejscowościach.
Aktualnie występują od dłuższego czasu spore utrudnienia w korzj-staniu z sied podpiętej
do przestarzałej centrali w Powałkach, co oczywiśde abonend zgłaszają
w Biurach Obsługi Klienta. W perspektywie możliwych kolejnych ograniczeń
spowodowanych pandemią i związanym z tym trybem zdalnego nauczania,
brak właśdwego dostępu do Internetu stanowi duże ograniczenie.

podpis radnego

