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UCHWAŁA NR LVIII/518/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie wniosku o udostępnienie dwóch stron Gazety Drezdeneckiej dla osób fizycznych i organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U.2017.1875 ze zm) w związku z art. 241, art. 242 §1 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek obywatelski - 

Rada Miejska w Drezdenku, postanawia: 

§ 1. 1. Odmówić uwzględnienia wniosku obywatelskiego o udostępnienie dwóch stron „Gazety 

Drezdeneckiej.pl” dla fizycznych osób i organizacji, na zasadach określonych we wniosku – tj. zmiany 

Regulaminu „Gazety Drezdeneckiej.pl” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/256/09 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie wydawania gazety samorządowej. 

2. Uzasadnienie niniejszego stanowiska zawarte jest w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku do zawiadomienia wnioskodawcy 

o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Drezdenku 

 

 

Adam Kołwzan 



Id: C674056C-B0D9-4089-83F5-F3023CB2313D. Uchwalony Strona 2 

 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 3 listopada 2017 roku do „Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko” wpłynęło pismo zatytułowane 

„Wniosek obywatelski w sprawie zagwarantowania dostępu do samorządowego czasopisma – Gazety 

Drezdeneckiej, dla opozycji do władz miasta, czyli osób i organizacji mających odmienną wizję rozwoju  

i funkcjonowania miasta oraz styl zarządzania miastem i gminą Drezdenko”. Pismo zostało podpisane przez 

mieszkańca gminy Drezdenko i przesłane również do wiadomości Rady Miejskiej w Drezdenku.  

Wnioskodawca wskazał jedynie siebie jako osobę, która jest zainteresowana publikowaniem w Gazecie 

Drezdeneckiej. W trzech punktach zaproponował zasady dostępu do dwóch stron przedmiotowego 

czasopisma. 

„Gazeta Drezdenecka.pl” jest czasopismem samorządowym utworzonym na mocy  Uchwały Nr 

XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie wydawania gazety 

samorządowej. Rada Miejska w załączniku do uchwały określiła Regulamin „Gazety Drezdeneckiej.pl”. 

Uwzględnienie postulatów wnioskodawcy wiązałoby się ze zmianą treści uchwały. Z tego względu wniosek 

został potraktowany jako wniosek o zmianę uchwały.  

W § 7 Regulaminu Rada określiła charakter gazety, cele dla których została powołana. Z przepisów tego   

§ wynika,  iż Gazeta pełni funkcję informacyjną o działalności władz i instytucji samorządowych. 

1. W „Gazecie Drezdeneckiej.pl” publikuje się materiały prasowe i artykuły prezentujące ważne dla 

mieszkańców gminy informacje o wydarzeniach społecznych, gospodarczych i sportowych. 

2. „Gazeta Drezdenecka.pl” upowszechnia działalność kulturalną na terenie gminy poprzez informowanie  

o wydarzeniach kulturalnych, publikację prac oraz promowanie twórczości lokalnych twórców. 

3. „Gazeta Drezdenecka.pl” w szczególności informuje o działalności Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu 

Miasta, samorządowych instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw. 

Uwzględnienie wniosku zmieniłoby charakter gazety na forum do wymiany poglądów politycznych,  

z uwzględnieniem interesów wnioskodawcy i bliżej nieokreślonych organizacji politycznych, z wyłączeniem 

organizacji reprezentowanych w Radzie. Nie było to i nie jest celem Rady, która podejmując przedmiotową 

uchwałę, kierowała się interesem mieszkańców, zapewnieniem jak najszerszego dostępu do informacji  

o działalności władz i instytucji samorządowych. Z tych też względów Rada nie widzi podstaw do 

uwzględnienia wniosku.  

 


