Zestawienie
wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
które wpłynęły do Urzędu Gminy w Dąbrównie
w 2020 r.
Lp.

Sprawa

Od kogo wpłynęło

(krótka treść)
1.

2.

3.

4.

5.

Data wpływu
do urzędu

Data
załatwienia
sprawy

Sposób
załatwienia

Kto był Wójtem Gminy Dąbrówno
w kadencji:
1990 - 1994
1994 – 1998
1998 – 2002
oraz podanie informacji czy w
trakcie kadencji następowała
zmiana.
Udostępnienie informacji
dotyczących wyników zapytania
ofertowego w zakresie wynajmu
oraz serwisowania toalet
sanitarnych, pisuarów wolno
stojących, wynajmu kontenerów
oraz wynajmu i montażu ogrodzeń
przenośnych za rok 2019.
Udostępnienie decyzji o
warunkach zabudowy (jeśli takie
zostały wydane) oraz uzgodnień z
RDOŚ do tych decyzji dla działek
Nr 370/4 i 370/7 obręb Dąbrówno;
Nr 3/6 i 3/9 obręb Jabłonowo.
Czy Rada Gminy Dąbrówno
przyjęła Samorządową Kartą Praw
Rodziny i czy podjęła uchwałę
przeciwko „ideologii LGBT”.
Czy do Rady Gminy Dąbrówno
wpłynęły jakiekolwiek petycje,
wnioski w sprawie przyjęcia
powyższych uchwał.

Osoba fizyczna

5.01.2020 r.

8.01.2020 r.

e-mail

WC Serwis Sp. z.o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze

7.01.2020 r.

8.01.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

18.01.2020 r.

31.01.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

5.02.2020 r.

11.02.2020 r.

e-mail

Zapytanie o wysokość środków w
budżecie na rok 2020 z
przeznaczeniem na:
- aktualizację Programu Ochrony
Środowiska;
- aktualizację inwentaryzacji
wyrobów azbestowych lub/i
Programu usuwania azbestu;
- innych opracowań z zakresu
ochrony środowiska.

URBANIKA

7.02.2020 r.

21.02.2020 r.

e-mail
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6.

Pytania dot. sposobu opracowania
Raportu o stanie gminy, o którym
mowa w art. 28aa ustawy o
samorządzie gminnym.

7.

Zapytanie dot. stanu czystości
powietrza w Gminie Dąbrówno
oraz o sposoby przeciwdziałania
nadmiernemu zanieczyszczaniu
powietrza.
Informacja dot. prac związanych z
usuwaniem i unieszkodliwianiem
azbestu w roku 2019

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

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

10.02.2020 r.

24.02.2020 r.

e-mail

18.02.2020 r.

24.02.2020 r.

e-mail

Środowisko i Innowacje
17.02.2020 r.
Sp.z.o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Uniwersytet Marii Curie- 17.02.2020 r.
Badanie przeprowadzone w
Skłodowskiej w Lublinie
ramach projektu pt. „Współpraca
nauki z interesariuszami zamówień Wydział Ekonomiczny
Instytut Ekonomii i
publicznych i partnerstwa
Finansów
publicznoprawnego wspierająca
Katedra Statystyki i
innowacyjność”
Ekonometrii
Biegły Sądowy z zakresu 2.03.2020 r.
Zapytanie o wysokość czynszów,
jakie gmina płaci przedsiębiorstwu wyceny nieruchomości
energetycznemu za najem miejsca przy Sądzie Okręgowym
w Legnicy
na słupie oświetleniowym
Iwona Matuszewska
służącym do zamontowania
oświetlenia dróg.

24.02.2020 r.

ankieta
elektroniczna

3.03.2020 r.

informacja w
formie
załączonej
tabeli
przesłana
pocztą
elektroniczną.

Informacja nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie”.
Prośba o udzielenie informacji
związanej z przedsięwzięciem
polegającym na budowie fermy
indyków na działce 21/4 obręb
Osiekowo.
Czy przedsięwzięcie polegające na
budowie fermy indyków na działce
21/4 obręb Osiekowo,
zlokalizowane jest w strefie
pośredniej ujęć wody.
Czy w promieniu 0,5 km od
planowanej inwestycji polegającej
na budowie fermy indyków na
działce 21/4 obręb Osiekowo są
planowane, realizowane lub
zrealizowane przedsięwzięcia dla
których zostały wydane decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach
i których oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania
oddziaływań z planowana
inwestycją.

Stowarzyszenie Ochrona 4.03.2020 r.
Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

9.03.2020 r.

e-mail

Ekokoncept s.c.
ul. Niepodległości 53/55
lok. 304
10-044 Olsztyn

11.03.2020 r.

18.03.2020 r.

e-mail

Ekokoncept s.c.
ul. Niepodległości 53/55
lok. 304
10-044 Olsztyn

11.03.2020 r.

18.03.2020 r.

e-mail

Ekokoncept s.c.
ul. Niepodległości 53/55
lok. 304
10-044 Olsztyn

11.03.2020 r.

18.03.2020 r.

e-mail

18.03.2020 r. ankieta – skan
(termin
przesłany ewydłużony na mailem
podstawie art.
10 ust 1)
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15.

16.

17.

18.

19.

Czy na terenie lub w bezpośrednim
sąsiedztwie działki n 21/4 obręb
Osiekowo na której planowane jest
przedsięwzięcie polegające na
budowie fermy indyków,
zlokalizowane są zabytki wpisane
do rejestru zabytków, ewidencji
zabytków oraz czy są stanowiska
archeologiczne wpisane do
rejestru zabytków
archeologicznych.
Ankieta nt. Wymiaru Finansowego
– uwarunkowań i efektów
zarządzania zrównoważonym
rozwojem w gminie.
Informacja w zakresie systemu
bezpieczeństwa informacji, w tym
zapewnienia cyberbezpieczeństwa
w urzędzie.
Informacja w zakresie wydanych
decyzji oraz prowadzonych
postępowania administracyjnych
dot. decyzji środowiskowych oraz
warunków zabudowy w zakresie
odnawialnych źródeł energii (m.in.
farmy fotowoltaiczne, elektrownie
wodne, elektrownie wiatrowe,
biogazownie) ze wskazaniem
obrębu oraz mocy każdej
inwestycji, w zakresie czasowych
od 2000 r.
Obowiązujących na terenie gminy
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
z podaniem numerów uchwał
przyjmujących plan.
Czy zostały przekazane dane
wyborców Poczcie Polskiej S.A.
lub czy gmina zamierza to zrobić
przed przyjęciem ustawy o
szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych w 2020 r.
Czy gmina o okresie od 4.05.2020
do 9.05.2020 tj. do dnia wejścia
wżycie ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzania
wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych w 2020 r.

Ekokoncept s.c.
ul. Niepodległości 53/55
lok. 304
10-044 Olsztyn

11.03.2020 r.

18.03.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

8.03.2020 r.

10.03.2020 r.

ankieta – skan
przesłany emailem

Uniwersytet
Ekonomiczny w
Poznaniu
Katedra Finansów
Publicznych
Green Capital S.A.
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

17.03.2020 r.

17.03.2020 r.

ankieta
elektroniczna

2.04.2020 r.

16.04.2020 r.

Pismo:
SG.1431.18.20
20

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

27.04.2020 r.

4.05.2020 r.

e-mail

12.05.2020 r.

12.05.2020 r.

e-mail
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

przekazała dane wyborców
Poczcie Polskiej S.A.
Podanie danych dot. energii
elektrycznej oraz Punktów Poboru
Energii (PPE), wszystkich
jednostek organizacyjnych gminy,
w układzie:
1) nazwa podmiotu;
2) wysokość mocy umownej
podmiotu (z rozróżnieniem na
PPE);
3) roczna wielkość zużycia za rok
2019 podmiotu (z rozróżnieniem
na PPE);
4) grupa taryfowa podmiotu (z
rozróżnieniem na PPE);
5) OSD i jego oddział (z
rozróżnieniem na PPE);
Uzupełnienie do wniosku z dnia
11.03.2020 r. – prośna o przesłanie
odpowiedzi udzielonych emailem w
formie skanu pisma tradycyjnego.
Dot. działki 21/4 obręb Osiekowo.
Udostępnienie informacji w
zakresie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego obszarów pasa
technologicznego linii
elektroenergetycznej 220 kV relacji
Olsztyn – Włocławek Azoty.
Czy w Gminie Dąbrówno był/jest
prowadzony budżet obywatelski i
czy wprowadzono zielony budżet
obywatelski.
Zapytanie dot. akcji informacyjnej,
promocyjnej dla mieszkańców
gminy w związku z obowiązkiem
segregacji śmieci.
Zapytanie w zakresie
elektromobilności.

Osoba fizyczna

11.05.2020

19.05.2020 r.

e-mail

Ekokoncept s.c.
ul. Niepodległości 53/55
lok. 304
10-044 Olsztyn

11.05.2020 r.

14.04.2020 r.

Skany pism
przesłane emailem

PSE Polskie Sieci
18.05.2020 r.
Elektroenergetyczne S.A.
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 16
85-950 Bydgoszcz

26.05.2020 r.

Pismo:
IGP.670.25.20
20 wysłane
drogą
tradycyjną i
jako skan emailem

Osoba fizyczna

22.05.2020 r.

26.06.2020 r.

e-mail

Redakcja Nasz Głos
Ostróda
ul. Jana Pawła II 3
14-100 Ostróda

3.06.2020 r.

10.06.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

13.06.2020 r.

18.06.2020 r.

ankieta
internetowa

1.07.2020 r.

14.07.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna
Udostępnienie skanów/kserokopii
wszystkich decyzji o warunkach
zabudowy wydanych w przedziale
czasowym od 1 stycznia 2018 r. do
30 czerwca 2020 r. lub przesłanie
wykazu wydanych decyzji dla farm
fotowoltaicznych/instalacji
fotowoltaicznych o mocy powyżej
40 kW, turbin wiatrowych (zarówno
pojedynczych
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Udostępnienie
umów/faktur/zamówień
dotyczących korzystania przez
urząd z systemu informacji
prawnej.
Czy w urzędzie został
przeprowadzony audyt stron
internetowych, zgodnie z ustawą
o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.
Zapytanie dot. śmiertelności w
Gminie Dąbrówno pomiędzy
dziećmi i młodzieżą a osobami na
starcie dorosłego życia.
Zapytanie nt. bezpańskich psów
odłowionych w latach 2017 – 2019
na terenie Gminy Dąbrówno.
Udostepnienie informacji w
zakresie wykorzystanych w gminie
instrumentów wspierania
podmiotów gospodarczych i
ludności w warunkach pandemii
Czy Gmina Dąbrówno przyjęła
Samorządową Kartą Praw Rodziny
i czy podjęła uchwałę przeciwko
„ideologii LGBT”.
Czy do samorządu wpłynęły
jakiekolwiek petycje, wnioski w
sprawie przyjęcia powyższych
uchwał. Jeśli tak, to prośba o ich
przesłanie.
Udostepnienie informacji dot.
corocznych sprawozdań
przekazywanych do GUS-u: OS-3;
OS-5; M-06; RRW-2.
Zapytania w zakresie systemów
dla sygnalistów oraz sposobów
zgłaszania nieprawidłowości w
urzędzie

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

7.07.2020 r.

20.07.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

10.07.2020 r.

20.07.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

9.07.2020 r.

12.07.2020 r.

Formularz
internetowy

Osoba fizyczna

17.07.2020 r.

31.07.2020 r.

e-mail

Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu
Ul. Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

25.07.2020 r.

27.07.2020 r.

Ankieta
internetowa

Olsztyński Marsz
Równości
Agata Szerszeniewicz
Emilia BartkowskaMłynek
Magdalena Rutkowska

29.07.2020 r.

4.08.2020 r.

e-mail

Agencja Wspierania
Ochrony Środowiska
Prezes Zarządu
Romuald Lenkajtis

30.07.2020 r.

10.08.2020 r.

e-mail

6.08.2020 r.

10.08.2020 r.

Ankieta
internetowa

19.08.2020 r.

1.09.2020 r.

e-mail

24.08.2020 r.

24.08.2020 r.

Kserokopia
umowy
przekazana
jako załącznik
do e-maila.

Czy na dzień 19.08.2020 r. na
Wnioskodawca nie podał 24.08.2020 r.
swoich danych.
stronie urzędu wszystkie
dodawane filmy maja napisy? Jeśli
tak to od kiedy.

25.08.2020 r.

e-mail

Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu
Ul. Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Zapytanie o status dróg
LEHMANN+PARTNER
Polska Sp. .o.o.
(wymienionych w załączniku do
wniosku) wraz z podaniem numeru ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
drogi.
Udostępnienie kopii umowy
Osoba fizyczna
zawartej z kancelarią
prawną/prawnikiem na obsługę
prawna Gminy Dąbrówno i jej
jednostek organizacyjnych.
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38.

39.

40.

Czy zostały poczynione kroki w
kierunku umożliwienia dodawania
do filmów napisów dla
niesłyszących?
Zapytanie dotyczące: obsługi
prawne urzędu; korzystania z
usług osób fizycznych lub
podmiotów gospodarczych w
zakresie świadczeń IOD; audytu
wewnętrznego, audytu
bezpieczeństwa informacji.
Czu urząd wdrożył wewnętrzną
procedurę schematów
podatkowych (MDR), zgodnie z
wymogami ustawy ordynacja
podatkowa?
Zapytanie dotyczące wszystkich
połączeń komunikacyjnych
realizowanych przez przewoźnika:
1) PTO Lipnicki Spółka z.o.o.
Spółka Jawna, ul. Żeromskiego
43, 14-300 Morąg;
2) PTO Lipnicki Spółka z.o.o., ul.
Żeromskiego 43, 14-300 Morąg;
3) PTO Lipnicki Spółka z.o.o.
Spółka Kamandytowa, ul.
Żeromskiego 43, 14-300 Morąg;
4) Lipnicki Travel Barbara Ewa
Fetter-Lipnicka, 82-100 Nowy
Dwór Gdański.
Podanie liczby mieszkańców,
liczby wyborców ujętych w
Rejestrze Wyborców, liczbę
obywateli ujętych w Ewidencji
Ludności, z podziałem na:
- od urodzenia do 18 roku życia
(na dzień 10.09.2020 r.),
-od 18 roku życia do śmierci (na
dzień 10.09.2020 r.).
Przekazanie wykazu osób z
podaniem imienia i nazwiska we
wszystkich wymienionych wyżej
spisach i rejestrach.

Osoba fizyczna

31.08.2020 r.

16.09.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

16.09.2020 r.

22.09.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

21.09.2020 r.

28.09.2020 r.

Odpowiedź
dotycząca
liczby
mieszkańców i
liczby
wyborców
ujętych w
rejestrach,
udzielono
Pismem Nr
SG.1431.40.20
20 – pocztą
tradycyjną

1.10.2020 r.

Odmowa
udzielenia
informacji w
części
dotyczącej
podania
wykazu osób z
podaniem
imienia i
nazwiska osób
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ujętych w
Rejestrze
wyborców i
Rejestrze
mieszkańców –
Postanowienie
Nr
SG.1431.40.20
20 – wysłano
pocztą
tradycyjną.
41.

Udostępnienie kserokopii wniosku
o dofinansowanie projektu
„Zintegrowany system świadczenia
e-usług publicznych Gminy
Dąbrówno” wraz ze wszystkimi
załącznikami (nr wniosku
RPWM.03.01.00-28-0017/20).

Kancelaria Adwokacka
adw. Daria Rychlik
ul. Robotnicza 42a
53-608 Wrocław

22.09.2020 r.

1.10.2020 r.

Odmowa
udzielenia
informacji –
Postanowienie
Nr
SG.1431.41.20
20 – wysłano
pocztą
tradycyjną.

42.

Zapytanie o rozwiązania cyfrowe
oferowane mieszkańcom przez
urząd i czy w urzędzie funkcjonuje
elektroniczny obieg dokumentów?
Czu urząd uczestniczy w jakimś
programie cyfrowej transformacji
np. na poziomie regionu lub
wdrażanym samodzielnie?
Przekazanie w celu ponownego
wykorzystania informacji publicznej
w postaci treści warunków emisji
wszystkich serii obligacji
wyemitowanych przez Gminę
Dąbrówno.
W jaki sposób Gmina Dąbrówno
realizuje zadania w obszarze
zarządzania budynkami i lokalami
mieszkalnymi, a także użytkowymi
stanowiącymi własność Gminy
Dąbrówno? Czy w gminie
funkcjonuje Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej albo inna
jednostka, zakład czy spółka, a
także Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „TBS”, które
zarządzają budynkami i lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi.
Podanie nazwy podmiotu
dostarczającego system informacji
prawnej dla urzędu, nazwy
systemu in formacji prawnej oraz
jego wersji, informacji o ilości

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

28.09.2020 r.

11.10.2020 r.

e-mail

NWAF Sp. z.o.o. z
siedzibą w Warszawie

28.09.2020 r.

2.10.2020 r.

e-mail

Osoba fizyczna

1.10.2020 r.

1.10.2020 r.

e-mail

Wydawnictwo C.H.Beck
Sp. z.o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

8.10.2020 r.

22.10.2020 r.

e-mail

43.

44.

45.
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46.

47.

48.

49.

dostępów. Jeżeli są inni
użytkownicy, prośba o wskazanie
tych podmiotów oraz ilości
przeznaczonych dla nich
dostępów. Wartość umowy/
zamówienia/faktury. Okres na jaki
dostęp został udzielony (od-do).
Udostępnienie informacji w
zakresie wydanych decyzji
środowiskowych dla inwestycji
odnawialnych źródeł energii
(energetyka wiatrowa oraz
energetyka słoneczna) w latach
2009 – 2020 na obszarze Gminy
Dąbrówno.

Czy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
lub w studium uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dąbrówno przewidziano
możliwość budowy farm
fotowoltaicznych o mocy większej
niż 1 MW?
Czy w trakcie prac nad
uwzględnieniem terenów pod
fotowoltaikę wystąpiły trudności
związane z reakcja społeczną?
Czy rozważana jest zmiana
dokumentów planistycznych w
ciągu kilki lat?
Czy gmina przeznacza własne
grunty pod przedsięwzięcia
związane z fotowoltaiką (podać
powierzchnie w ha).
Czy urząd i jednostki
organizacyjne Gminy Dąbrówno
wykonały audyt bezpieczeństwa
Krajowych Ram
Interoperacyjności, o których
mowa w § 20 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012
r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.
Podanie listy firm asenizacyjnych
posiadających aktualne, na dzień
otrzymania wniosku, pozwolenie

Sevivon Sp. z.o.o.
ul. Wojska Polskiego 2426
75-712 Koszalin

23.10.2020 r.

16.11.2020 r.

Wydłużenie
terminu do
dnia
20.11.2020 r.
Pismo Nr
SG.1431.46.20
20 – przesłane
pocztą
elektroniczną

Katolicki Uniwersytet
Lubelski
Wydział Nauk Ścisłych i
Nauk o Zdrowiu
Katedra Społecznych i
Humanistycznych
Podstaw Architektury
Krajobrazu
Ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

26.11.2020 r.

8.12.2020 r.

Pismo wysłane
drogą
tradycyjną.

Osoba fizyczna

4.12.2020 r.

23.12.2020 r.

e-mail

Ścieki Polskie Sp.z.o.o.
ul. Nowowiejskiego 39
61-733 Poznań

7.12.2020 r.

8.12.2020 r.

e-mail
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50.

51.

na odbiór nieczystości płynnych na
terenie Gminy Dąbrówno z
podaniem: nazwy firmy, numeru
NIP, adresu oraz w przypadku
posiadania, dane kontaktowe
telefon i e-mail.
Informacje o terenie jakim gmina
dysponuje, który spełnia poniższe
warunki:
1) pow. minimum 1,2 ha w jednym
kawałku (mogą być działki
sąsiadujące ze sobą);
2) klasa gruntu – IV, V bądź gorsza
lub nieużytek rolny;
3) działka nie może znajdować się
na terenie parku narodowego,
obszaru chronionego, ani nie
może być terenem zalewowym;
4) teren nie może być zalesiony,
nie może być wykorzystywany
na boisko piłkarskie, cmentarz;
5) teren powinien być płaski lub
nachylony na południe;
6) miejscowy plan
zagospodarowania tego termu
(o ile jest) nie wyklucza
utworzenia na nim farmy
fotowoltaicznej;
7) szerokość działki minimum 50m.
Jaka kwota w roku szkolnym
2019/2020 została wydatkowana
łącznie na wynagrodzenia
nauczycieli religii we wszystkich
przedszkolach i szkołach, dla
których organem prowadzącym
jest Gmina Dąbrówno oraz dla
których przekazuje dotację?
Jaka kwota z w/w sumy została
pokryta z subwencji oświatowej z
budżetu państwa, a jaka z budżetu
Gminy Dąbrówno?

Osoba fizyczna

21.12.2020 r.

5.01.2021

e-mail

Fundacja na Rzecz
Humanizmu,
Racjonalizmu i
Świeckości „Omnium”
Radca prawny
Piotr Pawłowski
Prezes

31.12.2020 r.

12.01.2021 r.

e-mail

Dąbrówno, dn. 19.01.2020 r.
Sporządzi:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz
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