
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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 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  






















































