
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  informację dotyczącą  liczby  zatrudnionych w Gminie Ryglice? Informacje jak
personalnie obsadzone są stanowiska? Interesuje mnie informacja dotycząca wszystkich

urzędników zatrudnionych w urzędzie gminy oraz jednostkach pomocniczych. Imię i nazwisko
urzędnika  dział, jednostka pomocnicza, referat,stanowisko oraz data zatrudnienia. Proszę podać
nazwiska osób zatrudnionych  na umowy inne  niż umowa  o  pracę  gdy  zawierającym umowę

jest  Urząd  Gminy  Ryglice. 

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
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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:

 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
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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:

 Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej wykształcenia ( przedstawienie świadectwa
ukończenia danej szkoły) Burmistrza Ryglic oraz wszystkich urzędników zatrudnionych w Urzędzie

Gminy Ryglice.

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



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  informacje jakie premie i nagrody finansowe w czasie trwania kadencji 2014-2018
otrzymali urzędnicy Gminy Ryglice? Proszę o udostępnienie informacji dotyczących nagród

pracowników UG oraz jednostek pomocniczych jeśli wnioskował i przyznawał je burmistrz.. Proszę
podać  dział funkcje nagradzanego oraz w  jakiej formie, kiedy, kto wnioskował i z jakim

uzasadnieniem. Proszę  o  kopie uzasadnienia wniosku o przyznanie  nagrody .   

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
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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:

Proszę e o przedstawienie za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2018 r. informacji na
temat dochodów Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bilansu

dochodów i kosztów , składników tworzących koszty obsługi administracyjnej w jakiej kwocie, liczby
umów zawartych przez Gminę o wywóz nieczystości, kiedy i na jaki czas zostały one zawarte oraz

jakie świadczenia obejmowały.   

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
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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:

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. 

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
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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:

Proszę o informację kto sporządzał wniosek aplikacyjny o środki unijna na zadanie związane z
wymianą pieców opisanym w w sprawozdaniu budżetowym za rok 2017 w dziale Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska / ochrona środowiska i klimatu strona 34. Proszę przedstawić

umowę oraz fakturę za sporządzenie wniosku  

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
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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:

Proszę  o przedstawienie wszelkich zadań zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w
latach 2015 do chwili obecnej . Proszę o przedstawienie kiedy , kto i za jaką cenę zrealizował te

zadania. 

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

Ryglice01.03.2019

       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:

Proszę odpowiedzieć kto personalnie odpowiedzialny jest za publikację materiałów na stronie
BiP Ryglice. Proszę o przedstawienie jeżeli są takowe wszelkich rozporządzeń lub zarządzeń

co  do czasy publikacji informacji publicznej na stronie BiP jakie przyjęte są w Gminie Ryglice 

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

Ryglice01.03.2019

       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:

Proszę o udostępnienie w formie dokumentów elektronicznych sprawozdań z wykonania
budżetu za lata 2000-2016 lub opublikowanie ich na stronie BiP

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

Ryglice02.03.2019

       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:

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.

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

Ryglice01.03.2019

       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:

Proszę o udostępnienie informacji w jakim trybie i na jakim stanowisku został zatrudniony pan
Ryszard  Chmura. Proszę wskazać rodzaj umowy, czas, oraz  z kim została zawarta.   

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

Ryglice04.03.2019

       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:

Proszę  o  przekazanie  wszelkich dostępnych  materiałów związanych z podjęciem uchwał o
przejęciu do ponownego prowadzenia przez gminę szkół w Woli Lubeckiej i Joninach. 

Proszę o przekazanie wszelkich materiałów i wyliczeń przedstawianych na komisji rady oraz
sesji z szczególnym uwzględnieniem: Zestawienia kosztów funkcjonowania tych szkół w

poszczególnych latach gdy były one prowadzone przez stowarzyszenia. Szacowanych kosztów
po ponownym przejęciu przez gminę. Proszę wskazać jakie wydatki ulegną zmianie i wskazać z

czego wynika zmiana.   

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

Ryglice01.03.2019

       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:

Prosz  przedstawi  w porz dku chronologicznym wszystkie wnioski i pisma przyj te na dziennik podawczyę ć ą ę
przychodz ce z adresu emaili: konstantyniewiadomski@gmail.com ą
Prosz  o  odr czne  ponumerowanie  wszystkich  otrzymanych  pism  i  wniosków  zgodnie  z  kolejno cię ę ś ą
otrzymania i skan kazdego z nich.  Prosz  w osobnym dokumencie wpisa  numery otrzymanych pismę ć
wedle  numeracji:  pismo  nr.1)  oraz  jego  numer   w  dzienniku  podawczym  tak   by  stanowi y  spójnł ą
informacje, uwzgl dniaj c równie  ten wniosek. ę ą ż
 Prosz  by informacja zawiera a informacj  kto j  sporz dzi  i zosta a przed o ona burmistrzowi do podpisu.ę ł ę ą ą ł ł ł ż

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

Ryglice19.03.2019

       Data i podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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