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Rudziniec. 21.02.2022r. 

BR.0003.282.2022 

     Pan  

Henryk Targowski  

Radny Rady Gminy Rudziniec   

 
W odpowiedzi na Pana  zapytanie  z dnia 11.02.2022r. w sprawie „odpowiedzi uzyskanej w 

dniu 07.02.2022 na moja INTERPELACJĘ z dnia 25.02.2022” informuje że :  

 

1. Do Urzędu Gminy w Rudzińcu  nie wpłynęła żadna Pana interpelacja z dnia 25.02.2022r.. 

Podejrzewam, że pomylił Pan daty i raczej powinna być data 25.01.2022r.. Z treści Pana zapytania 

tak raczej to wynika. 

2. W sprawie sporządzenia wykresu graficznego była udzielona odpowiedz na sesji Rady Gminy 

Rudziniec w dniu 10.02.2022r. cytuję  „wykres nie zostanie sporządzony, gdyż nie można go 

sporządzić w oparciu o te dane, gdyż nie wszyscy mieszkańcy są  podłączeni do sieci 

kanalizacyjnej, a prawie wszyscy pobierają wodę. Pan radny otrzymał dane liczbowe                 

o które wnioskował, a wójt nie podejmie się rysowania wykresu porównawczego                    

w oparciu o dane z różnych dziedzin”. 
3. Dodatkowo informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem art.24 pkt 4 Ustawy o Samorządzie 

Gminy „Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna 

zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz 

wynikające z niej pytania” W Pana interpelacji z dnia 25.01.2022r. nie znalazłem pytania. 

Znalazłem wniosek i na ten wniosek poleciłem udzielenie odpowiedzi Dyrektorowi 

Zakładu Budżetowego w Rudzińcu w zakresie danych jakie posiada.  

4. Nie znam żadnego przepisu prawnego uprawniającego radnego aby mógł wydawać 

polecenia jakiemukolwiek pracownikowi urzędu gminy, poza pracownikowi obsługi rady, 

ale takie polecenia może wydawać jedynie przewodniczący rady. Również bezpodstawne 

jest domaganie się sporządzenia  jakiekolwiek wykresu, rysunku itp. wymyślonego przez 

radnego.  

5. Na wniosek zawarty w zapytaniu z dnia 11.02.2022r. dotyczący „ dlaczego Pan Dyrektor 

nie umie…” nie odpowiem, bowiem nie mam zamiaru wdawać się w bezsensowną Pana 

polemikę. Zwracam Panu uwagę i ostrzegam, że nie ma Pan podstawy używać stwierdzeń 

typu „spartolonego trzeciego etapu”. 

  

 

      

        Wójt Gminy 

        

            mgr Krzysztof Obrzut 


