Jadwisin, dnia 09.12.2018 r.

,,Tramwaj Wiejski" Stowarzyszenie Mieszkahc6w Jadwisina
ul. Nad Wiqwozem 8
05-140 Jadwisin

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Serocku
ul. Rynek 2 1
05-140 Serock

PETYUA

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z
dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z pbin. zrn.), ustawy z dnia 11lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) i ustawy z dnia 14 czewca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pofn. zm.), sktadam w imieniu
Stowarzyszenia Mieszkancow Jadwisina ,,Trarnwa Wiejski"
petycjq o udostqpnienie w Biuletynie lnforrnacji Publicznej danych kontaktowych do radnych
Rady Miejskiej w Serocku (telefon, e-rnail, profil facebook, adres strony www, itp.), w tym
miejsca i terminow odbywania dyiurow dla rnieszkaric6w (wyborcow).
Uzasadnienie
Pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji leiy w interesie publicznym.
Art. 23. ust. 1ustawy o samorzgdzie gminnym stanowi, ii:
,,Radny obowigzany jest kierowaC sig dobrem wspdlnoty samorzgdowej grniny. Radny
utrzymuje statg wiqi z mieszkaricami oraz ich organizacjami, a w szczegdlnoici przyjmuje
zglaszane przez mieszkalic6w gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia, nie jest jednak zwigzany instrukcjami wyborcow."

Dzialajgc dla dobra spotecznoici lokalnej wydaje siq by6 zasadnym udostqpnienie kontaktu
do radnych, w forrnie utworzenia specjalnie w tyrn celu adresu e-mail, ktdry podany bytby do
wiadomoici rnieszkalic6w gminy, a na ktory mogliby zgtaszat swoje uwagi, postulaty, czy t e i
wymieniaC sig informacjami z radnyrni. Bytby to potwierdzeniem woli radnych deklarujgcych
zaangaiowanie w problemy mieszkancow. Podobnie wyglgda sprawa udostqpnienia numeru
telefonu - chcqc reprezentowat w radzie gminy swojg spotecznoit naleiatoby wskazat
numer kontaktowy dla mieszkaric6w / wyborcow.
Zgodnie z 5 50 statutu grniny Miasta i Gminy Serock radni majg obowigzek utrzymywania
statej wiqzi z wyborcarni, ktorych reprezentujg w organach gminy. Liczg, i e wszyscy radni
Rady Miejskiej w Serocku, do ktorych skierowana jest niniejsza petycja, przekaig
mieszkaricorn (wyborcorn) i goiciom grniny Serock jak najwigcej danych kontaktowych do
siebie (telefon, e-mail, adres www, miejsce odbywania dyiuru, terminy odbywania dyiuru,
profil facebook, etc.), a dane te zostang zgodnie z powyiszg petycjg udostqpnione w BIP
Miasta i Grniny Serock ( i aktualizowane, gdy tylko coi sig zmieni).

Wszystkie decyzje radnych bezpoirednio lub pofrednio dotyczg mieszkahc6w i dlatego
niezbpdnym jest zapewnienie mieszkancom swobodnego kontaktowania sig z danym radnym
(np. z okregu, w ktorym mieszka obywatel). Buduje to wzajemne zaufanie. Mieszkancy
zyskujq przeiwiadczenie, i e wtadze sg sklonne wyjit naprzeciw ich oczekiwaniom. Wiedza na
temat dziatalnoici radnych jest bardzo istotna, poniewai radni reprezentujq swoich
wyborcow. Za poirednictwem radnych, mieszkancom najtatwiej jest wlqczaf sig w procesy
stanowienia prawa miejscowego i w realny sposob wptywaf na to, co dzieje sie wok61 nich.
Dlatego tak waine jest, aby kaidy zainteresowany mial moiliwoit zapoznat sig z przebiegiem
pracy swojego radnego w dogodny dla siebie sposob (na dyiurze, przez mail, czy telefon).
Warto zwrocit uwage na to, i e dzialania takie sluiq rowniei samym politykom lokalnym, gdyi
uiwiadamiajq im bieigce potrzeby spoteczne i pozwalajq im je zaspokoif w moiliwie
najlepszy sposob. To z kolei sprawia, i i zyskuja oni aprobate mieszka~icow,ktora wszakie jest
irodtem legitymacji dzialania kaidego polityka.
Mam nadzieje, i e powyisze argumenty bedq pomocne w podjeciu decyzji o zamieszczaniu
przez biuro Rady Miejskiej w Biuletynie lnforrnacji Publicznej Miasta i Grniny Serock danych
kontaktowych oraz terminow dyiurowania radnych. Petycje uwaiam za zasadnq i wnoszq o
jej pozytywne zalatwienie.

Proszq o poinformowanie mnie o sposobie zatatwienia sprawy zgodnie z przepisami
obowiqzujqcego prawa (za pomocq komunikacji elektronicznej skrzynka ePUAP).
Jednoczeinie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyraiam zgodg na
upublicznienie moich danych osobowych.
Przypominam, i e ustawa o petycjach, ktdra weszta w iycie z dniem 6 wrzeinia 2015 r.
naktada obowiqzek publikacji treici niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do
ktorego wpiyngta (art. 8 u.o.p.), cyt.:
,,Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycjp lub urzedu go
obstugujacego niezwtocznie zamieszcza sie informacje zawierajqcg odwzorowanie cyfrowe
(skan) petycji, date jej doienia oraz - w przypadku wyraienia zgody, o kt6rej mowa w art. 4
ust. 3
- imig i nazwisko albo nazwe podmiotu wnoszgcego petycje lub podmiotu, w interesie
ktorego petycja jest sktadana.

2. Informacja, o ktorej mowa w ust. 1, jest niezwtocznie aktualizowana o dane dotyczqce
przebiegu postgpowania, w szczegolnoici dotyczgce zasieganych opinii, przewidywanego
terminu oraz sposobu zatatwienia petycji. Art. 10. 1. Petycja powinna by6 rozpatrzona bez
zbednej zwloki, jednak nie poiniej n i i w terminie 3 miesiecy od dnia jej ztoienia.
Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujqcy petycjq zawiadamia podmiot wnoszqcy petycjg o sposobie
jej zatatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocq irodkow
komunikacji elektronicznej."
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