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Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

mając na względzie Pana odpowiedź z dnia 3 lutego 2022 r. Proszę o odpowiedź na pytania 

w sposób odpowiedni dla osoby sprawującej funkcję burmistrza z wyboru obywateli. 

 

Rozumiem, że moja interwencja poselska mogła wzbudzić u Pana Burmistrza zdziwienie ze 

względu na to, że objąłem mandat poselski w odległym od Pana okręgu wyborczym. Jeżeli 

zwracają się do mnie obywatele z różnych części Polski, wyrażając tym zaufanie i nadzieję 

otrzymania pomocy, podejmuje interwencje bez względu na obszar sprawowania mandatu. 

Bowiem prawo obowiązuje na terenie całego kraju, tym bardziej jeżeli istnieje podejrzenie, że 

może być ono łamane przez funkcjonariuszy publicznych. I nie mają tu znaczenia granice 

okręgów wyborczych.   

 

Nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi na temat wstrzymania lub przebiegu konkursu. 

 

Zatem proszę o odpowiedź na pytania: 

1. Czy konkurs dla klas z najwyższym poziomem wyszczepienia został przeprowadzony? 

2. Jeżeli tak to które placówki wzięły w nim udział i przedstawiły wskaźnik zaszczepienia 

w poszczególnych klasach? 

 

Proszę mieć na uwadze, że niniejsza interwencja odbywa się na prośbę mieszkańców Gminy, 

którą Pan zarządza. Odpowiadając mojej osobie, odpowiada Pan również swoim wyborcom.  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę 

o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. Odpowiedź proszę 

kierować na adres elektroniczny lub adres siedziby biura, podany w stopce.  
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Do wiadomości dyrektorów podmiotów: 

1. Przedszkole Samorządowe w Miliczu, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu,  

3. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie,  

4. Szkoła Podstawowa w Dunkowej, 

5. Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,  

6. Szkoła Podstawowa we Wróblińcu, 

7. Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu,  

9. Szkoła Podstawowa w Czatkowicach.  
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