
                                                                                                                      

                                                                                                                 Ryglice 11.02.2019r.

                                                                                        
                                                                      konstantyniewiadomski@gmail.com 

                                                                             

                                                                                                                           Do:      
                                               Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie 
                                                                                                        ul. gen. Józefa Bema 17
                                                                                                                               33-100 Tarnów

                                                                                                             za pośrednictwem:

                                                                       Urząd Miejski w Ryglicach

                                                                                       ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

                                                                                E-mail: gmina@ryglice.pl 

PONAGLENI 

            Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, działając w imieniu
konstantyniewiadomski@gmail.com wnoszę o stwierdzenie, że Urząd Miejski w Ryglicach 
ul.Rynek9  33-160 Ryglice E-mail: gmina@ryglice.pl dopuścił się bezczynności/przewlekłego

prowadzenia postępowania, działając z rażącym naruszeniem prawa oraz o: a) zobowiązanie
 Urząd Miejski w Ryglicach do  rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej wyznaczając
odpowiedni termin do jej załatwienia, a także b) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób
winnych bezczynności lub przewlekłości, a także podjęcie środków zapobiegających bezczynności

lub przewlekłości w przyszłości. 

UZASADNIENIE: 

W dniu 22.01.2019  skierowałam/em wniosek o udzielenie informacji publicznej do Urzędu
Gminy Ryglice  Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6

września  2001 r.  -wniosek  jako nieskomplikowany - powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 14  dni . Do dnia dzisiejszego, mimo upływu terminów na załatwienie

sprawy, nie otrzymałam jednak odpowiedzi. Proszę o podjęcie stosownych kroków proceduralnych
w tej sprawie. Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach. 

                                                                                              konstantyniewiadomski@gmail.com 

Kopia  wniosku o  dostęp  do  informacji  publicznej 

mailto:konstantyniewiadomski@gmail.com
mailto:konstantyniewiadomski@gmail.com


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 udzielenie informacji, kto zasiada (imię i nazwisko, funkcja ) w Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ryglicach oraz jakie diety czy uposażenia w innej

formie przysługują jej członkom? 

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


	Urząd Miejski w Ryglicach

