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Rady MieJ'Skiej Drawsko Pomorskie

Na  podstawie  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.

(Dz.U. z dnia 16 Iipca 1997 r., poz. 483 z p6Zn. zm.), ustawyz dnia li lipca 2014
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sktadam w imieniu Komitetu Prawo i SprawiedliwoS6 gmina Drawsko Pomprskie
i  Kalisz  Pomorski  petycje o wprowadzenie audiowizualnej  rejestracji  przediegu
sesji   Rady   Miasta   i   obrad   komisji   Rady   Miasta   Drawsko   Pomorskie
odpowiednich  pracownik6w oraz  udostepnianie zapisu  na stronie  BIP  i s
internetowej vyww.d rawsko.pl

Uzasadnienie

Demokracja  jake  taka   wymaga  jawnoSci   i  transpprentnoSci   dzi

PrZeZ

organ6w wtadzy publicznej.  Nie. moZna  m6wi€ o  prawdziwie dembkraty¢z
spoteczehstwie  bez zrealizowanego petnego dostepu do informacji  publi
Dotyczy to r6wnieZ, a mole przede wszystkim wtadzy  samorzadowej. Wa
przywota6  art-  lib  ustawy  a  samorzadzie  gminnym  kt6ry stwierdza,  Ze  rh.in.

(

dziatalno5€ organ6w pqwiatu jest jawna a ograniczenia jawnoSci moga wyhika€
wytacznie   z   ustaw.   posiedzenia   kolegialnych   organ6w   wtadzy   publidznej

pochodzacych z powszechnych \^rybor6w w mySl przepisu w/w ustawy sa jaWne)

i dostepne. Mieszkaficy Gminy Drawsko Pomorskie raz na cztery lata wybidraja
swoich    przedstawicieli    do    reprezentowania    ich    interes6w    we    wtidzy
samorzadowej.  wynika  stad  prosty wniosek,  ze  maja jednoczesnie  prawd  do
petnej i niczym nie zakt6conej informacji wjaki spos6b wybrani przez nich radni
realizuja   natoZony   na   nich   obowiazek.   MoZIiwo5€   obserwowania   petnego
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przebiegu  obrad  sesji  i  kcmisj-i  Rady,  daje  petny  obraz  przebiegu  dyskusji,
wo!nych gtos6av czy ±e± wniosk6av kt6re rmoga sis niece r6±ni€ od subiektywnej
oceny   osoby   sporzadzajacej   protok6t.   Warto   r6wnie±   zaznaczy£,   Ze   przy
obecnym   sposobie   glosowania   Rady  -   na   podstawie   wersji   papierowej   -
niemoZliwym jest ustalenie jak dany radny glosowat.

Prawo  do  informacji jest jednym  z furldamentalnych  praw cztowieka  w
spoteczefistwie  ob\nyatelskim.  JuZ  sam  fakt,  ie  sesje  Rady  odbywaja  sis  w
godzinach  porannych  powoduje,  Ze  wyborcy  w  znacznej  czgSci  nie  moga  ze
swoich   praw   skorzysta€.   Nie  jest  Zadnym   \^rytlumaczeniem   informacja,   Ze
dostepne sa protokofy z sesji czy obrad komisji. Stawianie jakichkolwiek barier i
utrudnieri  w   uzyskaniu   dostepu   do  informacji   publicznej  jest  niezgodne  z

poczuciem  wsp6tuczestniczenia  w  2yciu  spotecznoSci  lokalnej.  Wyborcy  maja
prawo wiedzie€ jak pracuja wybrani przez nick radni i w jaki spos6b wywiazuja
sis ze swoich obowiazk6w. Dopiero taka informacji pozwala na dokonanie przez
wyborce   prawidtowej   oceny  i   podjecie   odpowiedzia[nej   decyzji   przy  urnie
wyborczej.

Wiele powiat6w i gmin w Po!sce realizuje nagrania video i pub[ikuje je w
lnternecie   dla   wszystkich   zainteresowanych.   Koszty  takiej   operacji   nie   sa
wielkie. KorzySci dla spotecznoSci loka!nej trudne do przecenienia.

Majac na uwadze powyZsze argumenty i dziatajac w imie dobrze pojgtego
interesu spotecznego ufam,  2e  radni z  Panem  Przewodniczacym  Rady na  czele
uwzglednia   nasza   petycje   i   w   niedtugim   czasie   zrealizuja   to   waZne   dla
spotecznoSci lokalnej przedsiewziecie.

Z wyrazami szacunku

JednoczeSnie  na  podstawie  art.  4  ust.3  usta\^ry  a  petycjach,  \nyraZam  zgode  na  upublicznienie  mich  danych
osobowych.

Prosze  a  poinformowanie  mnie  a  sposobie  zatatwienia  mojej  petycji  zgodnie  z  przepisami  obowiazujacego
PraWa.


