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OR.0003.7.2020                                                                                        Narol, 29.09.2020 r. 

 

Odpowiedź na interpelację  

złożoną przez Panią Marię Obuchowską – Radną Rady Miejskiej w Narolu 
 

    Interpelacja została złożona na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 15 września 2020 r.  

do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Narolu. 

 

Interpelacja dotyczy: 

1) składania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej informacji podejmowanych                  

o działaniach w okresie międzysesyjnym; 

2) zwiększenia dostępności dla mieszkańców w określonym miejscu i terminie. 

 

ODPOWIEDŹ 
 

    Odpowiadając na interpelację w zakresie składania przeze mnie, jako Przewodniczącego 

Rady informacji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, uprzejmie 

informuję, że informacje dotyczące działań Przewodniczącego Rady podawane są podczas 

wspólnych spotkań Rady oraz spotkań Konwentu Rady. 

   Ważne informacje związane z pracą Rady, dotychczas przekazywane były w ostatnim 

punkcie obrad sesji Rady Miejskiej – „sprawy różne”. 

   Formalizując zapisy statutu, informacje dotyczące działań w okresie międzysesyjnym, będą 

przedstawiane w oddzielnym punkcie porządku obrad od najbliższej sesji. 

 

    Odnośnie interpelacji dotyczącej zwiększenia dostępności dla mieszkańców w określonym 

miejscu i czasie informuję, że jestem osobą znaną i dostępną na co dzień. Przyjmuję wnioski 

mieszkańców Gminy na zebraniach oraz podczas indywidualnych spotkań. 

    Informuję, że po uzgodnieniu z Burmistrzem jako kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy 

Narol, wyznaczę dzień i godzinę przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i petycji              

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. W przypadku braku możliwości udziału w wyznaczonym 

dniu, dyżur pełnił będzie Wiceprzewodniczący. 

    Informacja dotycząca przyjmowania mieszkańców wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń            

w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol. 

 

                                                                                               Z poważaniem 

 

                                                                                            Krzysztof Szawara 

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu 

 

 

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                

z 2020 r. poz.713) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej wiadomości         

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol. Odpowiedź na 

interpelację dostępna będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. Pismo z odpowiedzią 

przekazuje się również wnoszącej interpelację. 

 

    Otrzymują: 

1) Pani Maria Obuchowska – Radna Rady Miejskiej w Narolu. 

2) a/a. 
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