
UCHWALA NR 58NI/2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 lutego 20 I9 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2018r., poz. 994 ze zm.) art. 241 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miejska w Serocku
uchwala co następuje:

§ l. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie o udostępnienie danych kontaktowych do radnych
Rady Miejskiej w Serocku (telefon, e-mail, profil facebook, adres strony www, itp.),
postanawia uwzględnić złożony wniosek. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku określa
załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku do zawiadomienia
składającego wniosek o sposobie jego załatwienia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załqcznik do uchwały Nr 58/VU2019
z dnia 27 lutego 2019r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

W dniu 9 grudnia 2018 r. wpłynęło do Rady Miejskiej w Serceku pismo nazwane petycją.
w sprawie udostępnienia informacji o dyżurach i kontaktach do radnych Rady Miejskiej
w Serocku. Treść przedmiotowego pisma wskazuje jednoznacznie, że należy je
zakwalifikować jako wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zrn.), który stanowi, iż
przedmiotem wniosku mogq być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworzqdnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności,
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków
iPetycji rozpatrzyła wniosek w oparciu o ww. przepisy.
Odnosząc się do sformułowanego wniosku o udostępnienie danych kontaktowych do radnych
Rady Miejskiej w Serocku (telefon, e-mail, profil facebook, adres strony www, itp.) Komisja
Skarg Wniosków i Petycji informuje, że adresy mailowe oraz numery telefonów radnych
zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock
w zakładce Dyżury radnych oraz w zakładce Skład Rady Miejskiej. Jednocześnie należy
podkreślić, że istnieje możliwość przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Serock
po wcześniejszym umówieniu.
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