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Wydqg z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz, 994 za
zm.)

Art. 24
3. Wxprtmach dolyczfjcych gminy radni mogq Icierowac ititeriielac/e i zapytania Jo wdjta.
4. Intei'pelacja chfyczy sprcw o islotnyin znoczeniu dietgininv. Jnterpe.lacjapowintiu zciwiercic krotkie przedsta\viente sttmu fakfrcznego

b^dqcego jej piTcdiniotem oraz wytiikajqce z niej pylania.
5. Zapvlafila sktada $i<? w sprcnvach aktuabiych problemdw ginin\>, a iakze ^v celn uzvs/ca/iia injoruiacji o konkretnyrii sta/iie faktycznyin.

t'rzepis us!. 4 zdanie drtigie slosilje sie odpowiednio.
6. Inlerpelac/e i zapvtanla skladane sy nopistnie do przewodniczqcego rcidy. kioiy pi~ekazuje je ninzwlocztiie wdj(o\vi. H'djl, lub OKobo przez

niego wyznaczQna, jest zobowiqzana udzielic oc/powiedsi na pismie nie pozniej nit w terminie 14 dni od dnia otrzi mania Interpetacjt lub
zapytania.

7. Tresd interpelacji i zapylai'i oraz udzielonych odpowiedzi podwana jest do piib/icznej wiadontosci poprzcz niezwlocznq publikacj<;
H' Bhi/elvnie Infortnacji Publicznej i na sti'vine intemeiowejgininv. ortiz w inny sposob z\vyczcijo\voprzvjety.

laterpelacja lub zapylanie me spabiiajqce wymogow okreilanych w art. 24 nsi. 3-7 uslawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gmmnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) maze zostac pozostcnt'ione bez rozpalrzenia.
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