
                              Mielno 12.01.2011

Protokół zebrania  Inicjatywnej Grupy Referendalnej, które odbyło się 

w Urzędzie Gminy Mielno

Obecni:

  - Krzysztof Chadacz – przewodniczący zebrania,

 -  Piotr Laskowski – pełnomocnik Inicjatywnej Grupy Referendalnej,

 - Wiesław Piątek – szef sztabu referendalnego,

 - Pozostali członkowie Inicjatywnej Grupy Referendalnej.

Porządek zebrania:

1. Podsumowanie dotychczasowych działań grupy referendalnej i informacje dotyczące 
strony internetowej www.bezatomu.pl.

2. Dyskusja i podjęcie decyzji o stronie www.bezatomu.pl .

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie zebrania.

Do p.1

Pełnomocnik Grupy Referendalnej Piotr Laskowski podsumował pracę Grupy Referendalnej. 
Grupa Referendalna 05.12.2011 złożyła do Urzędu Gminy Mielno wniosek o przeprowadzenie 
Referendum.  Dnia  30  grudnia  2011  roku  Rada  Gminy  Mielno  przyjęła  Uchwałę  Nr 
XVII/188/11 w  sprawie  przeprowadzenia  referendum  lokalnego  dotyczącego  lokalizacji 
elektrowni jądrowej lub wszelkiej  innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i 
rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy 
Mielno  wyznaczającą  datę  Referendum na  dzień  12  lutego  2012  roku.  Pan  Laskowski 
wspomniał,  iż  został  powołany  sztab  referendalny,  w  którego  skład  wchodzą:  W.  Piątek, 
Wencewicz,  A.Prusinowska,  L.Rybka,  A.Klecha.  Do  zadań  sztabu  należy  koordynowanie 
działaniami referendalnymi, a także podejmowanie decyzji o materiałach umieszczanych na 
stronie internetowej www.bezatomu.pl.

http://www.bezatomu.pl/
http://www.bezatomu.pl/
http://bezatomu.pl/ogloszenia.html
http://bezatomu.pl/referendum.html
http://bezatomu.pl/do_pobr/Uchwala%20Nr%20XVII_188%20_11.pdf
http://bezatomu.pl/do_pobr/Uchwala%20Nr%20XVII_188%20_11.pdf


Do p.2

Zdaniem Pana Wencewicza strona internetowa  www.bezatomu.pl jest  wizerunkiem Grupy 
Referendalnej i mimo, iż Prof.Dakowski, którego link jest zamieszczony na w/w stronie jest 
uznanym autorytetem, to część jego poglądów przedstawionych na stronie dakowski.pl może 
źle wpłynąć na wizerunek grupy. Pan Niechajczyk i Okupski stwierdzili , iż strona internetowa 
www.bezatomu.pl powinna zawierać tylko informacje dotyczące spraw referendalnych. Pan 
Chadacz  zaproponował  aby  na  stronie  Grupy  Referendalnej  zawarte  były  tylko  materiały 
zatwierdzone przez sztab referendalny.  Pan Laskowski  stwierdził  że  jego zdaniem linki  do 
materiałów  Prof.  Dakowskiego  powinny  pozostać  bo  jest  to  wprowadzanie  cenzury  i 
usunięcie ich może przynieść więcej szkody niż pożytku.

 W  związku  z  powyższą  rozmową  Pani  Sumińska  zaproponowała,  aby  ze  strony 
www.bezatomu.pl usunięto zakładkę ”linki”. Propozycję tą poddano głosowaniu, w którym 24 
osoby były za zlikwidowaniem zakładki „linki”, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Do p.3

W trakcie  zebrania weszła  Pani  Wójt   podziękowała Inicjatywnej  Grupie  Referendalnej  za 
podjęcie działań przeciwko budowie EJ w miejscowości Gąski następnie opuściła zebranie 

 Pan Kopera  przedstawił  stanowisko starosty  i  radnych powiatu koszalińskiego w sprawie 
lokalizacji  EJ  w  Gąskach.   Na  zebraniu  podjęto  także   decyzję  o  współpracy  Grupy 
Referendalnej z Komitetem www.bezatomu.pl.

Do p.4

Pan  Laskowski  podsumował  spotkanie  i  oznajmił,  iż  jest  otwarty  na  wszelkiego  rodzaju 
propozycje mające na celu przeciwdziałanie budowie EJ w Gąskach.

 

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.

Protokołowała 

Monika Wieruszewska
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