
Burmistrz  Ryglic WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) nie  jest  wymagany 

organ

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY: (nie  jest  wymagany)

                   ul. Rynek 9
                 33-160 Ryglice 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) nie  jest  wymagany

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy) nie  jest  wymagany 

konstantyniewiadomski@gmail.com
   ADRES E-MAIL (nie jest wymagany) Adres 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Na  podstawie  art.  2  ust.  1  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  z  dnia  6  września
2001 r.  wnoszę o udostępnienie następujących  informacji:

Proszę o doprecyzowanie  odpowiedzi  na  wniosek dotyczący wykształcenia burmistrza oraz
urzędników  zatrudnionych  w UG Ryglice o informacje : nazwa  szkoły, data  ukończenia  oraz

ocena  końcowa. Pragnę  przypomnieć,  że w  orzecznictwie istnieje kilka  wyroków wskazujacych
iż  przedmiotowa  informacja  jest  informacją publiczną. Jeden  z  wyroków    II SAB/Lu 425/14 -

Wyrok WSA w Lublinie 

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI:  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):

 pocztą elektroniczną na adres e-mail*  konstantyniewiadomski@gmail.com   
pocztą tradycyjną na adres*
 odbiór osobisty*                    

*wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Ryglice 11.02.2019

       Data i podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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Burmistrz  Ryglic WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) nie  jest  wymagany 

organ

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY: (nie  jest  wymagany)

                   ul. Rynek 9
                 33-160 Ryglice 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) nie  jest  wymagany

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy) nie  jest  wymagany 

konstantyniewiadomski@gmail.com
   ADRES E-MAIL (nie jest wymagany) Adres 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Na  podstawie  art.  2  ust.  1  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  z  dnia  6  września
2001 r.  wnoszę o udostępnienie następujących  informacji:

Doprecyzowanie do wniosku  nr.2 w  brzmieniu 
Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej wykształcenia ( przedstawienie świadectwa ukończenia

danej szkoły) Burmistrza Ryglic oraz wszystkich urzędników zatrudnionych w Urzędzie  Gminy
Ryglice.

Doprecyzowanie 
Proszę o  doprecyzowanie  odpowiedzi  udzielonej na wniosek  nr,2 ( niesyte nie

otrzymałem  numeru  referencyjnego  tego  wniosku) o  informacje  kto  personalnie  z  imię i
nazwisko / stanowisko/  otrzymał nagrodę. 

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI:  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):

 pocztą elektroniczną na adres e-mail*  konstantyniewiadomski@gmail.com   
pocztą tradycyjną na adres*
 odbiór osobisty*                    

*wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Ryglice 11.02.2019

       Data i podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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Burmistrz  Ryglic WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) nie  jest  wymagany 

organ

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY: (nie  jest  wymagany)

                   ul. Rynek 9
                 33-160 Ryglice 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) nie  jest  wymagany

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy) nie  jest  wymagany 

konstantyniewiadomski@gmail.com
   ADRES E-MAIL (nie jest wymagany) Adres 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Na  podstawie  art.  2  ust.  1  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  z  dnia  6  września
2001 r.  wnoszę o udostępnienie następujących  informacji:

Doprecyzowanie do wniosku  nr.6 dotyczacego.
Proszę o informację kto pełnił rolę doradcy ekologicznego opisanego w sprawozdaniu budżetowym
za rok 2017 w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / ochrona środowiska i klimatu

strona 34. Proszę o przedstawienie umowy oraz faktury za wykonanie doradztwa.
Proszę po  przedstawienie wszystkich  wydatków  związanych  z  finansowaniem  wdrożenia

projektu „LIFE” jak  czytamy  w  sprawozdaniu  80.678,93 zł  zostały przeznaczone na  pensje i
pochodne dla  doradcy ekologicznego. To  właśnie  o  faktury i  umowy na  wydatkowanie  tych

środków  mi  chodzi. 

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI:  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):

 pocztą elektroniczną na adres e-mail*  konstantyniewiadomski@gmail.com   
pocztą tradycyjną na adres*
 odbiór osobisty*                    

*wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Ryglice 22.01.2019

       Data i podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 1
Aktualizacja 2018-07-18



 Ryglice  12 marca 2019r

Szanowny  Pan   
                                                                                               
                                                                  Burmistrz Ryglic Paweł  Augustyn 

W  związku z udzieleniem niepwełnej informacji dotyczacej wniosku, który
wpłynoł na dziennik podawczy w dniu 01.03.2019 i został zarejestrowany pod

numerem 02304/19.Dotyczącym sprawy przejećia do ponownego prowadzenia
szkół w Joninach i Woli Lubeckiej.

 Zwracam się o dodatkwe informacje w postaci : 
Udostepnienia analizy finansowej szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, o

której mowa w pismie o numerze E.1511.1.219 kierowanym do Rady
Pedagogicznej szkoły w Joninach. Proszę również o przedstwaienie

szczegółowych wyliczeń, które doprowadziły do wyliczenia szacunkowego kosztu
za rok 2018 przekazanego w odpowiedzi na wniosek.  Proszę podać dane jakie

zostały urzyte do wyliczeń np.: koszty wynagrodzeń , przed i po, ilośc nauczycieli ,
oraz wszystkie działy w których nastepuje zmaian przez i po. Proszę wskazać i

złączyć kopię materiałów na podstawie, których dokonano wyliczeń, oraz kto te
wyliczenia przygotował.  

                                                                         konstantyniewiadomski@gmail.com   


