Zestawienie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
za rok 2019
Lp. Sprawa

Od kogo wpłynęło

Data wpływu
do urzędu

Data
załatwienia
sprawy

Sposób
załatwienia

(krótka treść)
1.

Zapytanie dot. działek gruntowych
poł w obrębie geodezyjnym
Gardyny.

Osoba fizyczna

7.01.2019 r.

17.01.2019 r.

2.

Udzielenie informacji nt.
organizacji referendum gminnego
w sprawie odwołania Wójta Gminy
Dąbrówno wraz z kserokopiami
dokumentów inicjujących
rozpoczęcie procedury
referendalnej oraz podanie
informacji o wysokości kosztów
poniesionych na przygotowanie
i przeprowadzenie referendum
gminnego.
Zapytanie o wysokość środków
finansowych ujętych w budżecie
gminy na rok 2019
z przeznaczeniem na opracowanie
programów w zakresie ochrony
środowiska.
Zapytanie nt. sposobu i kosztów
wykonywania zadania „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie” przez Gminę
Dąbrówno.
Czy w Gminie Dąbrówno istnieje
Młodzieżowa Rada Gminy.

Osoba fizyczna

23.01.2019 r.

29.01.2019 r.

pismo
przesłane
pocztą
tradycyjną
e-mail

URBANIKA

28.01.2019 r.

29.01.2019 r.

e-mail

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt
Prezes Stowarzyszenia
Agnieszka Lechowicz

5.02.2019 r.

20.02.2019 r.

e-mail

19.02.2019 r.

e-mail

22.03.2019 r.

ankieta
internetowa

20.03.2019 r.

e-mail

26.03.2019 r.

e-mail

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rada Dzieci i Młodzieży 19.02.2019 r.
Rzeczypospolitej Polskiej
przy Ministrze Edukacji
Narodowej
Środowisko i Innowacje
Udzielenie informacji dotyczącej
4.03.2019 r.
Sp. z.o.o.
prac związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem azbestu w roku ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
2018.
Udostępnienie sprawozdań za
Agencja Wspierania
6.03.2019 r.
Ochrony
Środowiska
2018 r.: OS-5; M-06; RRW-2.
ul. Grunwaldzka 66/3
60-312 Poznań
Zapytanie o wysokość
Partia „Wiosna” Roberta 13.03.2019 r.
wynagrodzeń pracowników Urzędu Biedronia
Gminy w Dąbrównie zatrudnionych Pełnomocnik Zarządu
Katarzyna Dzik
na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło i
innych tego typu umów za okres
od dnia 1.01.2018 r.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zapytanie o dokumenty archiwalne
dot. przebiegu linii
elektroenergetycznej Olsztyn I –
Wocławek Azoty.
Zapytanie – czy w latach 2016 –
2019 Gmina Dąbrówno emitowała
obligacje i dokonała subrogacji
długu.
Zapytanie o sposób świadczenia
usługi Inspektora Ochrony Danych.
Czy gmina korzysta z usług firm
zastępczych.
Zapytanie czy w urzędzie gminy
funkcjonuje EZD, czy są
wykorzystywane inne narzędzia
informatyczne wspomagające
czynności kancelaryjne, a jeśli tak
to podać nazwę producenta i na
podstawie jakich wewnętrznych
regulacji funkcjonują.
Udostępnienie informacji w
zakresie realizacji projektu w
modelu partnerstwa publicznoprawnego. Pytania zawarte w
ankiecie.
Zapytanie o audyt wewnętrzny i o
audytora. Pytania w formie
kwestionariusza.
Ile utworzyła gmina nowych miejsc
w przedszkolach od 1 września
2019 r.
Wykaz sołtysów w kadencji 2019 2024

PSE Polskie Sieci
7.03.2019 r.
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Marszałka Focha 16
85-950 Bydgoszcz

21.03.2019 r.

NWAI Dom Maklerski
S.A. ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

21.03.2019 r.

25.03.2019 r.

e-mail i
przesyłka
pocztą
tradycyjną
e-mail

Brak danych
wnioskodawcy

24.03.2019 r.

26.03.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

29.03.2019 r.

12.04.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

31.01.2019 r.

1.04.2019 r.

ankieta
przesłana
e-mailem

Osoba fizyczna

11.04.2019 r.

12.04.2019 r.

Brak danych
wnioskodawcy

24.04.2019 r.

24.04.2019 r.

kwestionariusz
przesłany
e-mailem
e-mail

30.04.2019 r.

30.04.2019 r.

e-mail

Ile służbowych kart kredytowych
służbowych posiadają pracownicy
Urzędu Gminy w Dąbrównie.
Zapytanie dotyczące prowadzenia
Biuletynu Informacji Publicznej
przez Urząd Gminy w Dąbrównie.
Zapytanie o zasoby komputerowe i
zabezpieczania poczty
elektronicznej stosowane w
urzędzie.
Czy w urzędzie gminy funkcjonuje
elektroniczny obieg dokumentów
( EZD)?
Zapytanie dot. wsparcia
finansowego w roku 2019 na
zakup pomocy dydaktycznych dla
szkół w ramach Rządowego

Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów
ul. Urbanowskiego 8
62-500 Konin
Osoba fizyczna

1.05.2019 r.

2.05.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

5.05.2019 r.

17.05.2019 r.

e-mail

Komputer w Firmie
ul. Korkowa 15
04-502 Warszawa

5.05.2019 r.

19.05.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

13.03.2019 r.

27.05.2019 r.

e-mail

Image Recording
Sulutions Pomorze
Sp.z.o.o.
Al. Grunwaldzka 190
80-266 Gdańsk

21.05.2019 r.

23.05.2019 r.

e-mail
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Programu „Aktywna Tablica) udostępnienie kserokopii wniosku
dyrektora szkoły.
Wyszczególnienie parku
Szulc-Efekt sp. z.o.o.
maszynowego przeznaczonego do Prezes Zarządu; Adam
Szulc
zadań oczyszczania Gminy.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Zapytanie w zakresie ferm norek,
kurników, chlewni. (Ilość pism
protestujących dot. funkcjonowania
lub budowy. Ilość i wielkość ferm
w stosunku do których były
prowadzone protesty w latach
2009 – 2019. Ilość toczących się
aktualnie postepowań o wydanie
decyzji środowiskowych i decyzji
o warunkach zabudowy dla ferm.
Przesłanie skanów wszystkich
pism protestacyjnych w sprawie
budowy lub funkcjonowania ferm
norek na terenie Gminy
Dąbrówno.).
Czy w stosunku do skazanej we
wniosku działki są: prowadzone
postępowania administracyjne;
nieruchomość jest objęta
postepowaniem
reprywatyzacyjnym; czy nie są lub
nie były prowadzone postępowania
odwoławcze lub skargi do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
Czy dla nieruchomości wskazanej
we wnioski wydano decyzję o
warunkach zabudowy, decyzję
środowiskową lub pozwolenie na
budowę.
Czy Urząd lub jednostka
organizacyjna gminy prowadzi
media typu: gazet, radio, telewizja
oraz podanie wysokości środków
finansowych przeznaczonych na
ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu
promocję w 2015, 2016, 2017,
i 2018 r.
Zapytanie dot. współpracy gmin z
innymi podmiotami i jakość działań
instytucji publicznych na poziomie
lokalnym.

4.06.2019 r.

14.06.2019 r.

pismo Nr:
WOK.702.18.2
019
przesłane
elektronicznie
e-mail

Wiceprezes
Stowarzyszenia Otwarte
Klatki
Koalicja Społeczna Stop
Fermom

4.06.2019 r.

18.06.2019 r.

Osoba fizyczna

4.07.2019 r.

18.07.2019 r.

pismo Nr
KML.682.41.20
19
przesłane
pocztą
tradycyjną i
elektronicznie

KG Kijewski Graś Sp.k.
Kancelaria Prawna
ul. Miła 2
00-180 Warszawa

9.07.2019 r.

17.07.2019 r.

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

11.07.2019 r.

23.07.2019 r.

pismo Nr
IGP.670.13.20
19
wysłane pocztą
tradycyjną.
e-mail

Uniwersytet Łódzki

11.07.2019 r.

16.07.2019 r.

przesłano na
wskazaną
skrzynkę

3

28.

Zapytanie dot. partnerstwa
publiczno-prawnego w zakresie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

29.

Czy w stosunku do działek
wskazanych we wniosku są
prowadzone postępowania
reprywatyzacyjne oraz czy zostały
wydane jakiekolwiek pozwolenia
związane z wnioskowana
nieruchomością?
Pytania dot.; audytu
wewnętrznego.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Czy Państwa samorząd składał do
Ministerstwa Edukacji Narodowej
wniosek o zwiększenie kwot części
oświatowej subwencji ogólnej na
rok 2019 z 0.4% z rezerwy z tytułu
dofinansowania wyposażenia
w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach
podstawowych (kryterium V)?
Czy gmina ubezpiecza
infrastrukturę drogową od ognia
i innych zdarzeń losowych?
Jaka jest struktura źródeł
finansowania skutków szkód w
gminie?
Co wywiera największy wpływ na
decyzje przy zawieraniu
ubezpieczeń?
Ile w bieżącym roku Gmina
Dąbrówno wydała pozytywnych
decyzji w sprawie lokalizacji celu
publicznego tj. budowy stacji
bazowych telefonii komórkowej?
Przesłanie adresu kontaktowego
e-mail do biura rady, sekretarza
oraz informatyka.
Zapytanie o wykorzystanie w
Urzędzie Gminy w Dąbrównie
programów komputerowych typu
Elektroniczny Obieg Dokumentów
(e-Obieg)
Udzielnie informacji w zakresie:
skany lub kopie w wersji
elektronicznej załączników 5a do

e-pułap i
wskazany
adres e-poczty.
ankieta
przesłana
elektronicznie

Instytut Partnerstwa
Publiczno-Prawnego
ul. Noakowskiego 24
00-668 Warszawa
Osoba fizyczna

11.07.2019 r.

24.07.2019 r.

18.07.2019 r.

24.07.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

19.07.2019 r.

23.07.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

23.07.2019 r.

24.04.2019 r.

system
odmawiał
wysłania
wiadomości.

Osoba fizyczna

25.07.2019 r.

29.07.2019 r.

ankieta
internetowa

Koalicja Polska Wolna od 29.07.2019 r.
5G

1.08.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

31.07.2019 r.

31.07.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

6.08.2019 r.

13.08.2019 r.

ankieta
przesłana
e-mailem

Osoba fizyczna

7.08.2019 r.

20.08.2019 r.

e-mail
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37.

38

38.

40.

wniosku o zwiększenie kwot części
oświatowej subwencji ogólnej na
rok 2019 z 0.4% rezerwy (Wykaz
pomocy dydaktycznych
zakupionych w roku bieżącym lub
planowanych d zakupienia,
odrębnie dla każdej ze szkół i do
każdego przedmiotu.).
Ankieta dotycząca funkcjonowania
audytu wewnętrznego w
jednostkach samorządu
terytorialnego.
Jakie łączne koszty poniosła gmina
w okresie 5 pierwszych miesięcy
2019 r., w związku z korzystaniem
z usług telekomunikacyjnych.
Podać ilość służbowych numerów
telefonów komórkowych.
Wyszczególnienie nazw
operatorów z jakimi urząd ma
sygnowane umowy, ilość
sygnowanych umów z danym
operatorem, data/czas
wygaśnięcia umowy.
Jaki system obiegi dokumentów
został wdrożony w Urzędzie Gminy
w Dąbrównie?
Ile osób jest zatrudnionych w JST,
które zajmują się obsługą
informatyczną urzędu i jaka jest
forma ich zatrudnienia?
W jaki sposób urząd zabezpiecza
się przed nieuprawnionym
dostępem do danych znajdujących
się na dyskach pracowników?
Jak często pracownicy uczestniczą
w szkoleniach dotyczących
bezpieczeństwa danych i czy takim
szkoleniem objęto wszystkich
pracowników?
Ile pism wpływa do urzędu w ciągu
roku ora ile nowych spraw jest
rozpoczynanych?
Ile w bieżącym roku Gmina
Dąbrówno wydała pozytywnych
decyzji w sprawie lokalizacji
inwestycji celu publicznego tj.
budowy stacji bazowych telefonii
komórkowej?

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

19.08.2019 r.

20.08.2019 r.

Ankieta
internetowa

Szulc-Efekt sp. z.o.o.
Prezes Zarządu: Adam
Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

26.08.2019 r.

28.08.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

30.08.2019 r.

10.09.2019 r.

e-mail

12.09.2019 r.

e-mail

Koalicja Polska Wolna od 1.09.2019 r.
5G
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Czy budowane na ich podstawie
stacje bazowe będą obsługiwać
standard sieć 5G?
Udostepnienie informacji na temat
wykorzystania narzędzi
internetowych w kontakcie z
obywatelem.

Narodowy Instytut
19.08.2019 r.
Samorządu
Terytorialnego
ul. Zielona 18
90-601 Łódź
Wnioskodawca nie podał 9.09.2019 r.
swoich danych.

19.08.2019 r.

ankieta
internetowa

23.09.2019 r.

e-mail

19.09.2019 r.

pismo Nr
SG.1431.43.20
19
wysłane pocztą
tradycyjną

16.09.2019 r.

e-mail

20.09.2019 r.

e-mail

2.10.2019 r.

e-mail

GP Energy Sp. z.o.o.
14.10.2019 r.
ul. Ks. J. Popiełuszki 65A
97-200 Tomaszów
Mazowiecki

18.10.2019 r.

GP Energy Sp. z.o.o.
14.10.2019 r.
ul. Ks. J. Popiełuszki 65A
97-200 Tomaszów
Mazowiecki

18.10.2019 r.

pismo Nr
IGP.670.18.20
19
wysłane pocztą
tradycyjną.
pismo Nr
IGP.670.19.20
19
wysłane pocztą
tradycyjną.

Jaki organ w miejscowości
Dąbrówno odpowiada za
przyjmowanie zgłoszeń
i interwencje w przypadku
podejrzenia spalania
śmieci/odpadów i w jaki sposób
można skutecznie zgłaszać
przypadki podejrzenia spalania
śmieci/odpadów?
Ogólny koszt organizacji Dożynek Osoba fizyczna
12.09.2019 r.
Gminnych z wyszczególnieniem
kosztów: występów muzyków,
wynajęci sceny, telebimu,
nagłośnienia, oświetlenia,
wynajęcia atrakcji dla dzieci
(dmuchawce, trampoliny, itp.),
wysokość przyznanych nagród.
Podanie danych nowo powołanych Warmińsko-Mazurski
13.09.2019 r.
Ośrodek Doskonalenia
dyrektorów szkół.
Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Wnioskodawca nie podał 18.09.2019 r.
Czy w okresie od 1.01.2018 r. do
swoich danych.
dnia złożenia wniosku firma
BOOKMMARKED ul. Piastowska
10/20, 11-400 Kętrzyn, była
kontrahentem urzędu, jej właściciel
jako osoba fizyczna, bądź osoba
prowadząca działalność
gospodarczą?
Udostępnienie kserokopii umów,
faktur, zamówienia publicznego
dotyczących korzystania przez
urząd z systemu informacji
prawnej.
Czy dla działki (wskazanej we
wniosku) został opracowany
i uchwalony plan
zagospodarowania
przestrzennego?
Czy dla działki (wskazanej we
wniosku) został opracowany
i uchwalony plan
zagospodarowania
przestrzennego?

Wolters Kluwer Polska
Sp. z.o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

23.09.2019 r.
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49.

50.

51

52.
53.

54.

55.

56.

Czu Urząd Gminy w Dąbrównie
jest wyposażony w terminale
płatnicze, a jeśli nie, to czy
zamierza je wprowadzić?
Czy w latach 2019-2020 gmina
planuje działania związane
z wykonaniem dokumentacji
projektowej dla oczyszczalni
w zakresie od 20 do 5000
mieszkańców, albo realizować
inwestycje – budowę oczyszczalni
cieków.
Wykaz faktur i dokonanych
rozliczeń ze wszystkimi
kontrahentami od 1.09.2019 r. do
30.09.2019 r.
Ilość osób zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Udzielenie informacji dot.
pierwszego przetargu pisemnego
nieograniczonego na
wydzierżawienie na okres 10 lat
nieruchomości należącej do
zasobów mienia komunalnego,
działka nr 318/5
W jaki sposób gmina edukuje
mieszkańców, a zwłaszcza dzieci,
jak bezpieczniej korzystać z
bezprzewodowych urządzeń
emitujących pola
elektromagnetyczne, jakie gmina
zamierza podjąć kroki w tym
kierunku w bieżącym lub
w przyszłym roku?
Czy gmina jest podatnikiem
podatku VAT i czy odliczała VAT od
inwestycji wodno-kanalizacyjnych
w 100%/
Czy od 1.01.2020 r. urząd jest
zobowiązany do prowadzenia
audytu wewnętrznego (art. 272) na
skutek przekroczenia kwoty 40
milionów, o których mowa
w ustawie o finansach
publicznych?

Fundacja Obrotu
15.10.2019 r.
Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b/13
00-412 Warszawa

16.10.2019 r.

e-mail

Kingspan Waters &
Energy
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica

28.10.2019 r.

30.10.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

28.10.2019 r.

6.11.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

29.10.2019 r.

27.11.2019 r.

e-mail

Firma Budowlana
4.11.2019 r.
Handlowo Usługowa K&J
Józef Jażdżyk
z/s w Skierniewicach
ul. Konwaliowa 5
96-100 Skierniewice

4.11.2019 r.

pełnomocnik
wnioskodawcy
odebrał
dokumenty
w dniu złożenia
wniosku

Osoba fizyczna

4.11.2019 r.

15.11.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

22.11.2019 r.

4.12.2019 r.

e-mail

Osoba fizyczna

1.12.2019 r.

2.12.2019 r.

e-mail

Sporządził:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz
7

