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Interpelacje i zapytania radnych

Po niż ej z najd ują się interp elacje i z ap ytania rad nych w kad encji 2 0 18 - 2 0 2 3.
Prz ejd ź d o wyb ranej stro ny ab y z o b acz yc wiecej info rmacji.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Art. 24. [Obowiązek radnego udziału w pracach; uprawnienia radnego; interpelacje i zapytania]
1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji
samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób,
do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z
udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych
gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o
konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
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 dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
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 zwyczajowo przyjęty.

Załączniki
Interpelacja dot. drogi Białystok_Supraśl _Radna Anna Pszczółka.pdf (PDF, 189,61 KB)
Interpelacja dot. zaśmieconego pobocza drogi _Radna Anna Pszczółka..pdf (PDF, 286,34 KB)
Interpelacja ws. komunikacji miejskiej_Radna Anna Pszczółka.pdf (PDF, 174,58 KB)
Odpowiedź na interpelację dot. drogi Białystok - Supraśl.pdf (PDF, 311,76 KB)
Odpowiedź na interpelację ws. komunikacji miejskiej.pdf (PDF, 290,33 KB)
Odpowiedź na interpelację ws. zaśmieconego pobocza.pdf (PDF, 198,64 KB)

Metryka strony
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Wasilkowie
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Piotr Frach
Opublikował: Anna Denkiewicz
Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-11-2018
Data udostępnienia w BIP: 27-11-2018 08:41
Data modyfikacji informacji: 26-03-2019 14:22

