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Klub Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa Twój Mieroszów zwraca się interpelacjq dotyczqcq
Pana nieobecności na sesjach i komisjach Rady Gminy.

Komisji Ogólnej jak i w
sesjach Rady Gminy. Przypołninamy że zapisy statutu naszej Gminy w § 24 , 25 i 43 nakładĘq na
W ostatnim czasie permanentnie nie uczestniczy Pan w obradach zarówno

Pana obowiqzekuczestniczeniaw

sesjach oraz obligujq Pana do udzieleniawszelkiej pomocyw odbyciu

sesji.

§ 45 Statutu możliwośćprzejęcia Pańskich obowiqzków przez zastępcę po
uzyskaniu Pańskiego upoważnienie oznacza, że Zastępca powinien dysponować minimum

Sformułowana w

informacji służqcych do udzielenia odpowiedzi na zapytania Radnych.
NiesteĘ w naszym przypcłdku najczęściejsłyszymy odpowiedź Pana zastępcy , że zadane pytanie jest
do Pana Burmistrza i Pan Burmistrz udzieli odpowiedzi lub , że jest to decyzjq Pąna Burmistłza i w
zwiqzku z Ęm powinniŚmy pytać Pana osobiście. W konsehłencji odpowiedzi nie otrzymujemy wcale.

, że takie

działanie jest celowq próbq utrudniania pracy Radzie prowadzqcq do
niepotrzebnego chaosu informacyjnego lub wręcz do dezinformacji.
Uważamy

Oczekujemy, że jeżeli nąwet będzie Pan korzystał z uprawnienia wydelegowania na sesje swojego
zastępcy będzie on dysponował potrzebnq do prowadzenia dyskusji wiedzq , a nie jak to jest doĘchczas

nie udzielał nawiele pytań odpowiedzi

Dodatkowo informujemy, że w dalszym ciqgu oczekujemy na opinie radcy prawnego urzędu w hłestii
jego kuriozalnej interpretacji doĘczqcej tajemnicy skarbowej * gdzie ułzymywałon, że tajemnica
skarbowa obowiqzuj e również podatnika.
JednoczeŚnie prosimy o odpowiedź na pytanie ( jedno z wielu na Hóre nie dostaliśmy odpowiedzi od
Pana zastępcy) kto będzie reprezentował naszq Gminę w delegacji na zjeździe gmin Friedlandzkich w
tym roku.2.
Z poważaniem.
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