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Oznaczenie składającego interpelację: 

DANUTA SYCZ 

Radny Rady Miejskiej 
w Drawsku Pomorskim 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

adres: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim 
ul. Sikorskiego 41 

78-500 Drawsko Pomorskie 

INTERPELACJA RADNEGO DO BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

Działając na podstawie  art.  24 ust. 3 - 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. mi.), składam niniejszą  interpelację: 

Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji: 

Na ulicy Kujawskiej znajduje się  śmietnik przeznaczony dla mieszkańców bloków mieszkalnych należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Świt" w Drawsku Pomorskim. Bardzo często przed śmietnikiem zalegają  przez dugi czas śmieci 
wielkogabarytowe, pozostałości po remontach. W budynkach wielorodzinnych mieszkańcy wykonują  remonty przez cały rok, 
wymieniają  meble i inne urządzenia w gospodarstwie domowym zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami finansowymi, 
co nie musi zbiegać  się  w czasie z wyznaczonymi przez miasto terminami wywozu tego rodzaju odpadów. Nie mają  
możliwości ich przechowania tak, jak mieszkańcy domów jednorodzinnych. 
Ten stan rzeczy powoduje zaleganie odpadów przez dłuższy czas, nie tylko wygląda to nieestetycznie, ale jest zagrożeniem 
pod względem epidemiologicznym, śmieci np. stare kanapy, stają  się  miejscem odpoczynku dla ludzi nietrzeźwych orz 
zwierząt. 

Pytanie wynikające z interpelacji: 

W imieniu mieszkańców zwracam się  z pytaniem, czy jest możliwość  wspólnie z władzami Spółdzielni znalezienia 
rozwiązania, które zlikwiduje problem zalegających śmieci wielkogabarytowych i odpadów po remontach. Rozwiązanie 
problemu ma znaczenie również  dla wizerunku miasta, ulica Kujawska znajduje się  w jego centrum, jest często uczęszczania, 
prowadzi bowiem do szkoły i do parku. 
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/podpis składającego interpelację/ 

Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym —  art.  24: 
„3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą  kierować  interpelacje i zapytania do wójta. 
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać  krótkie przedstawienie stanu 
faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 
5. Zapytania składa się  w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie 
faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się  odpowiednio. 
6. Interpelacje i zapytania składane są  na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, 
lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić  odpowiedzi na piśmie nie później niż  w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania interpelacji lub zapytania. 
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 zwyczajowo przyjęty." 
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