PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Chojnicach

Chojnice, 01.03.2021 r.
BR.0003.3.3.2021

Pan
dr inż. Zbigniew Szczepański
Wójt Gminy Chojnice

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 Statutu Gminy Chojnice w załączeniu przekazuję
interpelację złożoną na XXII sesji Rady Gminy w Chojnicach w dniu 26 lutego 2021 r.
przez radnego Józefa Kolaka.
Zgodnie z ww. ustawą pisemnej odpowiedzi na interpelacje należy udzielić w terminie
14 dni od dnia otrzymania. Treść odpowiedzi na interpelację

zostanie zamieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z poważaniem
Prz<"xrrodriiczący
Rady
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Załącznik;
1/ Interpelacja z dnia 26 lutego 2021 r.
2/ a/aJD

Art. 24 ust.6 - Interpelacje i zapylania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt łub
osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania interpelacji
łub zapytania.
Art. 24 ust.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 przyjęty zwyczajowo.
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Józef Kołak
Radny Gminy Chojnice

Chojnice, 26.02.2021

Pan
Ryszard Kontek
Przewodniczący Rady Gminy
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Interpelacja
Składam interpelację w sprawie wprowadzenia zmian w REGULAMINIE
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEZ GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W CHOJNICACH w zakresie
stawki opłaty abonamentowej - za odczyt i stawki opłaty abonamentowej - za rozliczenie.
Proszę o zniesienie tych opłat w przypadku liczników służących do pomiaru zużycia wody
tzw. ogrodowej. Odczytu tych urządzeń dokonuje się kilka razy w roku, a kosztami
abonametowymi obciąża się w każdym miesiącu.
Z poważaniem
Józef Kołak
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