Będzin, dnia 27.05.2013
Radna
Rady Miejskiej Będzina
Bożena Łapaj
(nazwisko i imię)
Prezydent Miasta Będzina
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Na podstawie § 53 ust. 1 Statutu Miasta Będzina zgłaszam interpelację/zapytanie* w
następujących sprawach:
W sprawie realizacji współpracy zagranicznej miasta Będzina.
Zbliża się wizyta delegacji miast partnerskich i dlatego jest to właściwy moment do
podsumowania współpracy zagranicznej naszego miasta.
Proszę o przedstawienie realizacji zasad współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi i
innymi państwami od 2012 roku do dnia dzisiejszego.
Równocześnie proszę o uszczegółowienie informacji i o wskazanie:
kto, kiedy, gdzie, w jakim celu odbywały się podróże zagraniczne reprezentując nasze
miasto na podstawie wykazu delegacji służbowych w/w okresie.
Proszę również o wskazanie jakie są wymierne efekty na ten czas tychże wyjazdów
służbowych ( ze szczególnym uwzględnieniem nowych kontaktów międzynarodowych).

* zaznacz właściwe
Bożena Łapaj

(podpis Radnej)

Radna
Rady Miejskiej Będzina
Bożena Łapaj
(nazwisko i imię)
Prezydent Miasta Będzina
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Na podstawie § 53 ust. 1 Statutu Miasta Będzina zgłaszam interpelację/zapytanie* w
następujących sprawach:
W sprawie: wyjazdów służbowych w ramach współpracy zagranicznej miasta Będzina.
Dziękuję za odpowiedz na moją interpelację z dnia 27.05.2013 roku i odpowiedz dotyczącą
współpracy miasta Będzina z miastami partnerskimi.
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi, na zadane wcześniej pytania, dotyczące wykazu
zagranicznych wyjazdów służbowych od 2012 roku do dnia dzisiejszego, z pominięciem
wyjazdów dotyczących współpracy z miastami partnerskimi.
Równocześnie proszę o uszczegółowienie informacji i wskazanie:
kto, kiedy, gdzie, w jakim celu odbywał podróże zagraniczne, reprezentując nasze miasto.
Proszę o podanie wykazu na podstawie delegacji służbowych w/w okresie.
Proszę również o wskazanie jakie są wymierne efekty wyjazdów służbowych ( ze
szczególnym uwzględnieniem nowych kontaktów międzynarodowych).

* zaznacz właściwe
Bożena Łapaj

(podpis Radnej)Wersja z dnia 21

Radna
Rady Miejskiej Będzina
Bożena Łapaj
(nazwisko i imię)
Prezydent Miasta Będzina
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Na podstawie § 53 ust. 1 Statutu Miasta Będzina zgłaszam interpelację/zapytanie* w
następujących sprawach:
W sprawie: wyjazdów służbowych w ramach współpracy zagranicznej miasta Będzina.
Dziękuję za odpowiedz na moją interpelację z dnia 05.07.2013 roku i odpowiedz dotyczącą
wyjazdów służbowych.
Proszę o wykaz zagranicznych wyjazdów służbowych od początku kadencji do końca 2011
roku, z pominięciem wyjazdów dotyczących współpracy z miastami partnerskimi.
Równocześnie proszę o uszczegółowienie informacji i wskazanie:
kto, kiedy, gdzie, w jakim celu odbywał podróże zagraniczne, reprezentując nasze miasto.
Proszę o podanie wykazu na podstawie delegacji służbowych w/w okresie.
Proszę również o wskazanie jakie są wymierne efekty wyjazdów służbowych ( ze
szczególnym uwzględnieniem nowych kontaktów międzynarodowych).

* zaznacz właściwe
Bożena Łapaj

(podpis Radnej)Wersja z dnia 21

