
 Ryglice  18 lutego 2019r

Szanowny  Pan   
                                                                                               
                                                                  Burmistrz Ryglic Paweł  Augustyn 

                W  odpowiedzi  na  Pańskie  pismo  z  dnia 14 lutego  2019r. w  którym
zaprasza  mnie  Pan  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy Ryglice celem omówienia

udostępnienia żądanych  informacji publicznych, pragnę Pana poinformować iż:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6

Września 2001 r. wraz  z  późniejszymi  zmianami, zwróciłem   się do
kierowanego  przez  Pana  urzędu o  udzielenie informacji publicznej w formie
elektronicznej. Zgodnie  z  tym  co  przewidział   ustawodawca, jest  to  jedna z

form udzielenia informacji  którą    w  pełni  świadomie  wybrałem. 
Pragnę tu  nadmienić  iż w  pełni rozumiem, że  w  chwili  obecnej jest Pan na

etapie zapoznawania się z pełnionym urzędem, a  pytania  jakie  zadaję w
zdecydowanej  większości nie  dotyczą okresu pańskiego  urzędowania. Nie  mniej

jednak pragnę  poinformować, że nie  skorzystam  z  Pańskiego  zaproszenia i
pozostanę  przy  wybranej  formie odpowiedzi. 

Jednocześnie informować  Pana  burmistrza iż w  przypadku zwłoki lub
pozostawania w  bezczynności sprawę  będę kierował  na  drogę  postępowania

administracyjnego.  

                                                                         konstantyniewiadomski@gmail.com   



 Ryglice  19 lutego 2019r

Szanowny  Pan   
                                                                                               
                                                                  Burmistrz Ryglic Paweł  Augustyn 

Szanowny Panie Burmistrzu! Postanowi em do Pana napisa , aby spróbował ć ć
przekona  Pana do udzielenia danych informacji w formie i trybie dotychczasć żą
kierowanych wniosków. Gotów jestem poczeka  na odpowiedzi od urz du nać ę
moje zapytania do 28 lutego 2019 r. Jednocze nie chc  zapewni  Pana, eś ę ć ż

znam swoje prawa wynikaj ce z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i b d  zą ę ę
nich korzysta . Przekonany o s uszno ci i celowo ci moich dzia a  nawi za emł ł ś ś ł ń ą ł

wspó prac  z Sieci  Obywatelsk  „Watchdog Polska”, która je li tak Panł ę ą ą ś
zdecyduje zajmie si  t  spraw  na jej dalszym etapie. Zgodnie z tym coę ą ą

gwarantuje mi Konstytucja chc  pozosta  dla Pana i Urz du Miejskiego wę ć ę
Ryglicach osob  anonimow . Je eli postanowi Pan i urz d trwa  w bezczynno cią ą ż ą ć ś

spraw  zajmie si  „Watchdog Polska”, gdy  dzia ania podj te odczytuj  jakoą ę ż ł ę ę
prób  sk onienia mnie do rezygnacji z mojego konstytucyjnego prawa.ę ł  

                                                                         konstantyniewiadomski@gmail.com   



Ryglice  18 lutego 2019r

Szanowny  Pan   
                                                                                               
                                                                                                     Burmistrz Ryglic Paweł  Augustyn

                W  odpowiedzi  na  Pa kie  pismo  z  dnia 14 lutego  2019r. w  ktym zaprasza

mnie  Pan  do  Urz鹽y  Miasta  i  Gminy Ryglice celem om ienia udost 麪nienia ｿｹdanych

informacji publicznych, pragn Pana poinformowa i� �ｿ: Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o

dost麪ie do informacji publicznej z dnia 6 wrze從ia 2001 r. wraz  z  p niejszymi  zmianami, zwr i 
ｳem  si do  kierowanego  przez  Pana  urz� 鹽y o  udzielenie informacji publicznej w formie

elektronicznej. Zgodnie  z  tym  co  przewidzia   ｳ ustawodawca, jest  to  jedna z form udzielenia
informacji  kt   ｹ w  peｳni  忤iadomie  wybraｳem. 

Pragnę tu  nadmienić  iż w  pełni rozumiem, że  w  chwili  obecnej jest Pan na  etapie
zapoznawania się z pełnionym urzędem, a  pytania  jakie  zadaję w  zdecydowanej  większości nie

dotyczą okresu pańskiego  urzędowania. Nie  mniej  jednak pragnę  poinformować, że nie
skorzystam  z  Pańskiego  zaproszenia i  pozostanę  przy  wybranej  formie odpowiedzi. 

Jednocześnie pragnę poinformować  Pana  burmistrza iż w  przypadku zwłoki lub pozostawania w
bezczynności sprawę  będę kierował  na  drogę  postępowania  administracyjnego.  

                                                                         konstantyniewiadomski@gmail.com   



 Ryglice  18marca 2019r

Szanowny  Pan   
                                                                                               
                                                                                           Burmistrz Ryglic Paweł  Augustyn 
       
             Odpowiedz na pismo z dnia 12.03.2019r. w sprawie, odpowiedzi na wniosek przyjęty na
dziennik podawczy w dniu 01.03.2019r. i zarejestrowany pod numerem 02305/19 

Szanowny Panie Burmistrzu. Na wstępie pozwolę sobie zacytować treść przedmiotowego wniosku
jaki złożyłem w dniu 01.03.2019 r.
 „Proszę  o  wskazanie  jakie  działania  zostały  podjęte  w  ramach  realizacji  projektu  „LIFE”
Małopolska  w zdrowej  atmosferze.  Proszę  o  dane  dotyczące  wynagrodzenia  ekodoradcy oraz
ewentualnych dodatkowych pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Jeżeli  tacy są to
proszę podać z imienia i  nazwiska rodzaj i  czas obowiązywania umowy, wynagrodzenie oraz
zakres  obowiązków.  Proszę  podać jakie  działania  zostały  podjęte:  przez  kogo,  za  jaką  kwotę,
proszę przedstawić faktury. Proszę o przekazanie wszelkich informacji związanych z realizacją
projektu od jego rozpoczęcia do chwili obecnej. „ 

        Pragnę  Pana  poinformować,  że  zgodnie  z  informacją  jaką  uzyskałem  w  Urzędzie
Wojewódzkim  w  Krakowie  „ekodoradca”  składa  zarówno  finansowe  jak  i  merytoryczne
sprawozdania z  podejmowanych przez siebie  zadań.  W okresie od rozpoczęcia  projektu aż  do
końca 2018 r. "ekodoradcy" składali comiesięczne sprawozdania, natomiast od 2019 r. nastąpiła
zmiana i obecnie jet to raz na kwartał. 
Szanowny  Panie  Burmistrzu.  Żadne  z  moich  pytań  w  swym  zakresie  nie  wykraczają  poza
prowadzaną sprawozdawczość. Chcę podkreślić,  że nie wnioskowałem również o dokonywanie
jakichkolwiek analiz,  obliczeń czy zestawień statystycznych,  co sugerowane jest  w przesłanym
piśmie. Wszelkie potrzebne dane zawarte są w sprawozdaniach, które jako dokumenty istniejące
stanowią informację publiczną. Sprawozdania te w kolejności chronologicznej zawierają wszelki
dane o jaki wnioskowałem wyczerpując zakres odpowiedzi o jaką wnioskowałem bez konieczności
przetwarzania czegokolwiek. 
Również  informacja dotycząca ewentualnych dodatkowych osób zatrudnionych przy  realizacji
zadań związanych z projektem „LIFE” oraz pytanie o charakter i czas umowy na jakiej została
zatrudnia dana osoba stanowi informację publiczną.

 W związku z powyższym wzywam Burmistrza Ryglic do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na
mój wniosek. Podkreślam, że żądane informacje istnieją w postaci dokumentów, sprawozdań i
umów,  i  nie  zachodzi  potrzeba  ich  przetwarzania  a  jedynie  udostępnienia.  Jednocześnie  chcę
poinformować, że w razie braku odpowiedzi o zaistniałej sytuacji poinformuję Urząd Wojewódzki
w Krakowie oraz Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE. 
                                                                      

                                                                                  konstantyniewiadomski@gmail.com  


