Zestawienie wniosków
o udostępnienie informacji publicznej
za rok 2021
Lp. Sprawa

Od kogo wpłynęło

(krótka treść)

1.

2.

3.

4.

Udzielenie informacji
dotyczącej realizacji programu
usuwania wyrobów
zawierających azbest w 2020 r.
na terenie Gminy Dąbrówno
Wskazanie imienia i nazwiska
i miejscowość Sołtysów Gminy
Dąbrówno oraz nr. telefonu.

Eco-Pol Sp. z.o.o.
ul. Dworcowa 9
86-120 Pruszcz

Data
Data
wpływu do ostateczneurzędu
go
załatwienia
sprawy

Sposób
załatwienia

19.01.2021 r. 22.01.2021 r. Pismo Nr
SG.1431.2021
przesłane
pocztą
tradycyjną.
19.01.2021 r. 25.01.2021 r. e-mail –
przesłano
wykaz
sołtysów.

Katolickie
Stowarzyszenie Św.
Krzysztofa
Żuchlów 47
56-200 Góra
Zapytanie w formie ankiety nt. Prezes Zarządu Firmy 2.02.2021 r.
poniesionych kosztów i
PTAX sp. z.o.o.
otrzymanej pomocy od państwa w Bielsku Białej
w związku z COVID19 oraz
sposobu rozliczenia VAT.
Ile osób chorujących na
Osoba fizyczna
4.02.2021 r.
COVID, które zmarły w Polsce
wyłącznie z powodu COVID,
miały w momencie przyjęcia do
szpitala:
a) poziom stężenia 25(OH)D
w surowicy poniżej 30
ng/ml;
b) poziom stężenia 25(OH)D
w surowicy równy 30-40
ng/ml;
c) poziom stężenia 25(OH)D
w surowicy powyżej 40
ng/ml;
Ile osób chorujących na
COVID, które zmarły w Polsce
wyłącznie z powodu COVID,
miały w momencie śmierci:

6..02.2021 r. Ankieta
internetowa.

---

Wniosek
przekazany do
urzędu tylko do
wiadomości.
Adresatami są:
1. Premier
Mateusz
Morawiecki.
2. Ministerstwo
Zdrowia –
osoby
zarządzające
Programem
„Domowa
Opieka
Medyczna”.
3. Rada
Medyczna
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5.

6.

7.

a) poziom stężenia 25(OH)D
w surowicy poniżej 30
ng/ml;
b) poziom stężenia 25(OH)D
w surowicy poniżej 40
ng/ml;
c) poziom stężenia 25(OH)D
w surowicy powyżej lub
równy 40 ng/ml.
Zapytanie nt. sposobu i skutków
wykonywania zadania pn.
„Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich
wyłapywaniem”.
Zapytanie:
1) Czy gmina posiada
kanalizację deszczową lub
ogólnospławną o łącznej
długości przekraczającej
jeden kilometr?
2) Czy gmina wprowadziła
opłatę za odprowadzanie wód
opadowych do kanalizacji?
3) Jeśli tak, to prośba o
przesłanie dokumentu
potwierdzającego taką opłatę.
4) Czy na w/w dokument została
złożona skarga do
Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego. Jeżeli
tak, jakie zapadło orzeczenie
wraz z podaniem sygnatury,
a także kopią treści tego
orzeczenia wraz z
uzasadnieniem.

przy
Premierze.
4. Prokurator
Generalny
Zbigniew
Ziobro.
5. Prokuratura
Krajowa.
Stowarzyszenie
Ochrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

5.02.2021 r. 18.02.2021 r. e-mail

Burmistrz Miasta
Rumi

11.02.2021 r. 12.02.2021 r. e-mail

Zapytanie o wysokość
Osoba fizyczna
dodatków funkcyjnych i
motywacyjnych przydzielonych
w latach 2019 – 2021
dyrektorom publicznych szkół,
dla których Gmina Dąbrówno
jest organem prowadzącym z

15.02.2021 r. 16.02.2021 r. e-mail
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8.

9.

10.

wyszczególnieniem imienia i
nazwiska dyrektora, wysokości
dodatku motywacyjnego i
funkcyjnego oraz okresu na jaki
go przyznano, jak również
nagród wójta o okazji Święta
Edukacji Narodowej z
podaniem imienia i nazwiska
osoby nagrodzonej oraz
wysokości nagrody.
Które ze szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Dąbrówno mogą w roku 2021
ubiegać się o subwencje z
rezerwy oświatowej 0,4%
(kryterium V) z tytułu
wyposażenia w pomoce do
klasopracowni z fizyki, chemii,
geografii i biologii.
Czy został wykonany Przegląd
Aglomeracji wynikający z art.
92 Ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017
r., poz. 1566 z późn. zm.), a jeśli
tak, to prośba o wskazanie
dostępu do opracowania (np.
BIP lub inne) lub przesłanie
Przeglądu Aglomeracji pocztą
elektroniczną na wskazany we
wniosku adres e-mail.
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.

Educarium z/s
w Bydgoszczy
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz

18.02.2021 r. 18.02.2021 r. e-mail

Agencja Wspierania
Ochrony Środowiska
Sp. z.o.o.
Ul. Grunwaldzka
66/3
60-312 Poznań

18.02.2021 r. 25.02.2021 r. e-mail

Osoba fizyczna

23.02.2021 r. 1.03.2021 r. e-mail
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Żeromskiego 43, 14-300
Morąg;
4) Lipnicki Travel Barbara Ewa
Fetter-Lipnicka, 82-100
Nowy Dwór Gdański.
Udostępnieni zezwoleń
i rozkładów jazdy
z wyszczególnieniem:
− tras przejazdu,
− przystanków,
− godzin odjazdów,
− liczby autobusów
niezbędnych do wykonania
poszczególnych zadań
przewozowych,
− długości przejazdu w
kilometrach.

11.

1. Ilu pracowników
samorządowych zatrudnia
Urząd Gminy w Dąbrównie?
2. Jaka jest minimalna
wysokość wynagrodzenia
pracownika samorządowego
zatrudnionego w Urzędzie
Gminy w Dąbrównie?
3. Jaka jest maksymalna
wysokość wynagrodzenia
pracownika samorządowego
zatrudnionego w Urzędzie
Gminy w Dąbrównie?

Osoba fizyczna

12.

1. Wykaz placówek
Osoba fizyczna
oświatowych w gminie, które
mogą się ubiegać o dotację
w ramach zwiększenia części
oświatowej subwencji ogólnej
z 0,4% rezerwy w roku 2021
z tytułu dofinansowania:
− wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy

23.02.2021 r. 1.03.2021 r. Skan pisma Nr
UTP.2122.7.20
21 - przesłany
pocztą
elektroniczną.

1.03.2021 r.

3.03.2021 r. e-mail
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13.

14.

programowej z
przedmiotów
przyrodniczych w
szkołach podstawowych
w ramach kryterium V;
− na wyposażenie
nowych/adaptowanych
klas w ramach kryterium
VI.
2. Wykaz placówek
oświatowych w gminie,
które mogą się ubiegać
o dotację w ramach
programu „Aktywna
Tablica” na lata 2021 –
2024.
Wysokość wynagrodzenia
zasadniczego, wszystkich
przyznanych dodatków,
przyznanych premii i nagród
w wysokości brutto i netto,
wszystkich pracowników,
w rozbiciu na miesiące oraz
z podziałem na stanowiska.

Osoba fizyczna

1.03.2021 r. 28.04.2021 r. Na podstawie
art. 13 ust 2
ustawy o
dostępnie do
informacji
publicznej
wyznaczono
nowy termon
udzielenia
odpowiedzi do
dnia
28.04.2021 r.
Odp. skan
pisma i wykazy
przesłane emailem
Podanie danych dotyczących:
Ministerstwo Klimatu 2.03.2021 r. 8.03.2021 r. Zawiadomiono
i Środowiska
wnioskodawcę,
− kar grzywny nałożonych na
że urząd nie
Departament
właścicieli, którzy nie zbierali
posiada takich
Gospodarki
w sposób selektywny
Odpadami
danych oraz
powstałych na terenie
ul. Wawelska 52/54
wskazano, że
nieruchomości odpadów
można je
00-922 Warszawa
komunalnych,
uzyskać w
− liczby właścicieli
Związku
nieruchomości, którzy nie
Gminy
wypełniali obowiązku
Regionu
zbierania odpadów
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komunalnych w sposób
selektywny, wobec których
zastosowano podwyższoną
stawkę opłaty.
15.

16.

Udostępnienie odpowiedzi na
pytania:
1. Czy gmina w trosce o rozwój
i kondycję zdrowia swoich
mieszkańców prowadzi
pomiary na stężenie
glifostanu w wodzie lub/i
w glebie?
2. Jeżeli tak, to kto wykonuje te
badania i na podstawie jakiej
umowy?
3. Jeżeli takie badania są
prowadzone, to prośba o ich
upublicznienie i przesłanie
Udostępnieni informacji
w zakresie:
1. Czy gmina lub jednostka
organizacyjna gminy planuje
w roku 2021 realizację
zadania polegającego na
dostawie, montażu i/lub
budowie toalety publicznej?
2. Czy gmina lub jednostka
organizacyjna gminy planuje
w roku 2021 realizację
większego zadania w ramach
którego byłaby dostarczana,
montowana i/lub budowana
toaleta publiczna?
3. Jeśli gmina lub jednostka
organizacyjna planuje
realizację zadania
polegającego na dostawie,
montażu i/lub budowie
toalety publicznej, prośba
o podanie trybu udzielenia
zamówienia i terminu
planowanej realizacji.

Osoba fizyczna

Ostródzko
Iławskiego
„Czyste
Środowisko”
w Ostródzie.
16.03.2021 r. 22.03.2021 r. e-mail

Producent
22.03.2021 r. 31.03.2031 r. e-mali
Automatycznych
Toalet Publicznych
GIGANT
Łukasz Trębacz
ul. Kostrzyńska 168
66-400 Gorzów Wlkp
(Stanowice 29
66-450 Bogdaniec)
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17.

18.
19.

20.

21.

Informacja dotycząca struktury
zakupowej i projektowej w
jednostce oraz potencjału do
prowadzenia projektów
inwestycyjnych w formule ppp.
Zapytanie o funkcjonowanie
Młodzieżowej Rady Gminy.
1) Czy w promieniu 0,5 km od
planowanej inwestycji
polegającej na wydobywaniu
i wstępnej przeróbce piasku
ze żwirem ze złoża kruszywa
naturalnego zlokalizowanego
na działkach 115/7 i 73/1
obręb Leszcz są planowane,
realizowane lub zrealizowane
przedsięwzięcia dla których
zostały wydane decyzje o
środowiskowych
uwarunkowaniach i których
oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania
oddziaływań z planowaną
inwestycją.
2) Prośba o dokonanie
klasyfikacji akustycznej
istniejących terenów
znajdujących się wokół
planowanego przedsięwzięcia
(określonego w pkt 1).
3) Prośba o wskazanie czy w
obszarze wokół planowanej
inwestycji są wydane decyzje
o warunkach zabudowy na
cele określone we wniosku.
Udostępnienie rejestru
wydanych zezwoleń na
detaliczną sprzedaż alkoholu.

Udostępnienie informacji
o przyjętej klasyfikacji

Osoba fizyczna

30.03.2021 r. 12.04.2021 r. e-mail

Osoba fizyczna

30.03.2021 r. 12.04.2021 r. e-mail

Ekokoncept s.c.
ul.
Niepodległości53/55
lok 304
10-044 Olsztyn

1.04.2021 r.

15.04.2021 r. e-mail

Zakład Produkcji
Wyrobów
Alkoholowych
„Janików”
Janików
26-900 Kozienice
Ekokoncept s.c.

13.04.2021

16.06.2021 r. e-mail

16.04.2021 r. 23.04.2021 r. e-mail
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akustycznej istniejących
terenów wokół działek 115/7
i 73/1 obręb Leszcz.
22.

23.

1) Wskazanie liczby uczniów
uczęszczających na lekcje
etyki w roku szkolnym
2020/2021 oraz liczny
nauczycieli tego przedmiotu
w szkołach , dla których
Gmina Dąbrówno jest
organem założycielskim, ze
wskazaniem rodzaju szkoły
i grupy wiekowej uczniów.
2) Wskazanie liczby uczniów,
którzy w roku szkolnym
2020/2021 nie uczęszczają
ani na lekcje etyku, ani na
lekcje religii.
3) Wskazanie liczny uczniów
uczęszczających na lekcje
religii w roku szkolnym
2020.2021 oraz liczby
nauczycieli tego przedmiotu z
wyszczególnieniem zajęć
organizowanych przez
kościoły i związki
wyznaniowe.
1) Czy w gminie został
powołany koordynator ds.
powołania Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w
celu wsparcia działań
ratowniczych?
2) Czy taki zespół lub o
podobnej funkcji już
funkcjonuje i kto jest w nim
osobą odpowiedzialną?
3) Czy gmina prowadzi
ewidencje zgonów
związanych w związku z
eksperymentem medycznym
masowego wyszczepiania

ul.
Niepodległości53/55
lok 304
10-044 Olsztyn
Zakład Prawa
Wyznaniowego
Wydział Prawa
i Administracji
ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Osoba fizyczna

22.04.2021 r. 28.04.2021 r. e-mail

29.04.2021 r. 5.05.2021 r.

e-mail
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populacji szczepionkami
mRNA wszelkich
producentów (BioNTech,
Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Janssen)?
4) Jaka jest dotychczasowa
suma roszczeń
odszkodowawczych z tytułu
dezinformacji i współudziału
gminy w procesie masowego
wykonywania eksperymentu
medycznego na mieszkańcach
gminy?
24. Udzielenie informacji o
wysokości środków
przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu
Współpracy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2020 i
2021 z wyszczególnieniem
kwot na poszczególne sfery
pożytku publicznego oraz
podanie danych osobowo –
kontaktowych Pełnomocnika
Wójta ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi.
25. 1. Stan zatrudnienie w Urzędzie
Gminy w Dąbrównie na dzień
23.04.2021 r.
2. Ile pracowników przystąpiło
do PPK?
3. Ile osób obsługuje PPK, jak
im zlecono zadanie do
wykonania i czy otrzymują
dodatkowe wynagrodzenie.
26. 1. W jaki sposób na terenie
gminy realizowany jest
obowiązek dowozu uczniów
do szkół w przypadkach
określonych w art. 32 ust. 5 i
6 oraz art.. 39 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe?

Fundacja M.A.P.A.
Obywatelska
ul. Tadeusza
Odrowskiego 4/19
82-500 Kwidzyń

4.05.2021 r.

5.05.2021

Kwestionariusz
internetowy

Osoba fizyczna

4.05.2021 r.

11.05.2021 r. e-mail

FASTER Spółka
z.o.o. Sp. K.
Ul. Marii
Konopnickiej 7/4
10- 168 Olsztyn

5.05.2021 r.

10.05.2021 r. e-mail
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2. Czy Gmina Dąbrówno
organizuje dzieciom
bezpłatny transport i opiekę w
czasie przewozu do
przedszkola, oddziału
przedszkolnego lub innej
formy wychowania
przedszkolnego w
przypadkach, w których nie
ma takiego ustawowego
obowiązku?
3. Czy gmina organizuje
dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej, których
kształcenie odbywa się na
podstawie art. 127 ustawy
Prawo oświatowe oraz czy
organizuje transport dla tej
grupy młodzieży w
sytuacjach gdy nie ma takiego
ustawowego obowiązku?
4. Wnioskodawca wnosi o
przedłożenie umów w
przypadku zlecania transportu
firmom zewnętrznym lub
podania ponoszonych
kosztów jeśli dowóz jest
wykonywany własnymi
środkami transportu.
27. Prośba o podanie informacji nt.
kompletnego stanu zatrudnienia
w jednostce na dzień
otrzymania zapytania
wysłanego w dniu 28.04.2021 r.
28. Udzielenie informacji
dotyczącej funkcjonowania
gminy w obszarze zamówień
publicznych, w szczególności
przyjętych rozwiązań
ukierunkowanych na
identyfikację i zapobieganie
zmowom przetargowym,

Osoba fizyczna

11.05.2021 r. 11.05.2021 r. e-mail

Łukasz Ziarko
Katedra Statystyki
Ekonomicznej
i Społecznej
Wydział
EkonomicznoSocjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905 r.
41/43

18.05.2021 r. 26.05.2021 r. Ankieta
internetowa
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29.

30.

31.

zawieranym miedzy
wykonawcami.
1. Podanie liczby toczących się
postępowań w sprawie
wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie
naziemnych instalacji
fotowoltaicznych oraz łącznej
mocy projektów, wyrażonej
w MW, na terenie Gminy
Dąbrówno, z rozgraniczeniem
na inwestycje mające zostać
podłączone do linii średniego
oraz linii wysokiego napięcia.
2. Podanie liczby wydanych
decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji
polegających na budowie
naziemnych instalacji
fotowoltaicznych oraz łącznej
mocy inwestycji, wyrażonej
w MW, na terenie Gminy
Dąbrówno z rozgraniczeniem
na inwestycje mające zostać
podłączone do linii średniego
(15kV) oraz linii wysokiego
napięcia (110 kV).
Pytania dotyczące prowadzenia
przez gminę profilu na
Facebooku.

90-214 Łódź.
Lafrentz Polska Sp.
z.o.o.
ul. Kamiennogórska
22
60-179 Poznań

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
Pytania:
SUN FARMS Sp.
1) Ile jest obecnie
z.o.o.
prowadzonych postępowań w ul. Aleja Lipowa 32
53-124 Wrocław
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach dla
budowy farm
fotowoltaicznych, ze
wskazaniem lokalizacji, jej
mocy i inwestora?

25.05.2021 r. 27.05.2021 r. e-mail

7.06.2021 r.

14.06.2021 r. e-mail

8.06.2021 r.

24.06.2021 r. e-mail
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32.

2) Ile od roku 2015, wydano
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla
budowy farm
fotowoltaicznych, ze
wskazaniem lokalizacji, jej
mocy i inwestora?
3) Czy gmina objęta jest
miejscowymi planami
zagospodarowania
przestrzennego? Jeśli tak,
prośba o wskazanie obrębów
ewidencyjnych, na których
obowiązują aktualne plany
miejscowe.
4) Czy gmina dysponuje
geoportalem prezentującym
aktualne miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego na terenie
gminy? Jeśli tak, prośba
o wskazanie linku z adresem.
5) Ile jest obecnie
prowadzonych postępowań
w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy dla
farm fotowoltaicznych, ze
wskazaniem lokalizacji, jej
mocy i inwestora?
6) Ile od roku 2015 gmina
wydała decyzji o warunkach
zabudowy dla farm
fotowoltaicznych, ze
wskazaniem lokalizacji, jej
mocy i inwestora?
1. Czy podległe gminie
placówki oświatowe w
okresie od 1 września 2017 r.
do chwili obecnej, uzyskały
(np. w formie darowizny,
sprzedaży premiowej,
oddania do testowania,
dzierżawy lub posiadania
zależnego), bądź zostało im

Kancelaria
Adwokacka
Ireneusz Olszak
adwokat
ul. Kościuszki
14/19U
05-300 Mińsk
Mazowiecki

8.06.2021 r.

18.06.2021 r. e-mail
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33.

przyrzeczone takie uzyskanie
sprzętów elektrycznych (np.
ekrany dotykowe, laptopy,
głośniki, sprzęt audio,
projektory multimedialne,
roboty interaktywne) od
wydawcy edukacyjnego?
Jeśli tak to prośba o:”
1) skazanie nazwy wydawcy;
2) wartości przekazanego
sprzętu elektronicznego;
3) czy ten sprzęt jest
zaewidencjonowany w
ewidencji środków trwałych;
4) w jaki sposób jest
użytkowany, w szczególności
czy jest oddawany do
wyłącznego użytku
nauczycieli;
5) gdzie jest przechowywany,
czy na terenie placówki, czy
poza nią.
2. Czy została zawarta umowa
z wydawcą edukacyjnym,
jeśli tak prośba o podanie:
1) rodzaju umowy;
2) data zawarcia oraz okres
na jaki została zawarta;
3) czy umowa zawarta
z wydawcą edukacyjnym
obligowała placówkę do
korzystania z
podręczników tego
wydawcy.
1) Czy w obszarze wokół
planowanej inwestycji,
polegającej na posadowieniu
zbiorników na gaz płynny
wraz z towarzyszącą
infrastrukturą, na potrzeby
istniejącej suszarni zboża, na
działce nr 119/13 obręb
Leszcz, są wydane decyzje o
warunkach zabudowy dla

Ekokoncept s.c.
ul. Dąbrowszczaków
39/220
10-542 Olsztyn

9.06.2021 r.

24.06.2021 r. e-mail
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obiektów, których
przeznaczenie wskazano we
wniosku?
2) Prośba o dokonanie
klasyfikacji akustycznej
istniejących terenów
znajdujących się wokół
planowanego przedsięwzięcia
(określonego w pkt 1);
3) Czy w promieniu 0,1 km od
planowanej inwestycji
polegającej na posadowieniu
zbiorników na gaz płynny
wraz z towarzyszącą
infrastrukturą, na potrzeby
istniejącej suszarni zboża, na
działce nr 119/13 obręb
Leszcz istnieją planowane,
realizowane lub zrealizowane
przedsięwzięcia dla których
zostały wydane decyzje o
środowiskowych
uwarunkowaniach i których
oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania
oddziaływań z planowaną
inwestycją? Jeśli tak, to
prośba o podanie, jakiego
rodzaju są to przedsięwzięcia
i gdzie są zlokalizowane.
Prośba o udostępnienie w
formie elektronicznej decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach dla tych
przedsięwzięć wraz z
charakterystyką
przedsięwzięcia.
34. Czy urząd ma wdrożone
Osoba fizyczna
procedury związane
z sygnalistami oraz czy
pracownicy zostali przeszkoleni
w tym zakresie?

14.06.2021 r. 15.06.2021 r. e-mail
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35.

1. Podać nazwy stowarzyszeń, Osoba fizyczna
których reprezentanci
udzielali opinii, o których
mowa w art. 15 ust. 1 ustawy
o organizowaniu i
prowadzeniu działalności
kulturalnej przy powoływaniu
dyrektorów instytucji kultury,
dla których organizatorem
jest Gmina Dąbrówno, od 1
stycznia 2015 r., ze
wskazaniem nazwy instytucji
kultury, dla której opinia była
przygotowana.
2. Podać nazwy stowarzyszeń
reprezentowanych w
komisjach konkursowych na
dyrektorów instytucji kultury,
o których mowa w art. 16 ust.
4 pkt 4 ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu
instytucji kultury, dla
wszystkich konkursów od 1
stycznia 2015 r.

23.06.2021 r. 24.06.2021 r. e-mail

36.

Pytania dot. spraw związanych
z ochroną zabytków na terenie
Gminy Dąbrówno.

28.06.2021

29.08.2021

Ankieta –
przesłana
e-mailem

2.07.2021 r.

5.07.2021 r.

e-mail

6.07.2021 r.

7.07.2021 r.

e-mail

37.

38.

39.

Osoba fizyczna –
doktorant w katedrze
prawa finansowego
Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Jakie wydatki poniosła Gmina Redakcja Super
Dąbrówno na płatne ogłoszenia Nowości
Mariusz Anders
w prasie
lokalnej/regionalnej/ogólnokraj Rzeszów
owej w roku 2019 i 2020.
Czy na terenie Gminy
Stowarzyszenie
Dąbrówno działa orkiestra dęta? LAMD
Koordynator Projektu
Dominik Mielko
Udostepnienie informacji
ZETO Projekt
w zakresie wniosku
Spółka z.o.o.
o dofinasowanie Projektu
ul. Pieniężnego 15
„Zintegrowany system
10-003 Olsztyn

22.07.2021 r. 4.08.2021

Decyzja Nr
1/2021
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świadczenia e-usług
publicznych Gminy Dąbrówno”
40.

Odmowa
udzielenia
informacji.
Dr hab. Edyta
23.07.2021 r. 27.07.2021 r. Ankieta
Małecka-Ziembińska,
internetowa
prof. UEP

Udostepnienie informacji
o stosowanych w Gminie
Dąbrówno rozwiązaniach
opartych na zasobach przyrody.
41. Wniosek o :
Osoba fizyczna
1. Udostepnienie kosztów
deklaracji służbowych w roku
2020.
2. Udostepnienie umowy dot.
obsługi prawnej urzędu,
wykonywanej przez
zewnętrzny podmiot – skan.
3. Udostępnienie całkowitych
kosztów wynagrodzeń w
urzędzie w 2020 r.
42. 1. Czy funkcje Inspektora
Osoba fizyczna
Ochrony Danych sprawuje
pracownik urzędu, czy osoba
lub podmiot gospodarczy z
poza urzędu?
2. Przesłanie skanu umowy
oświadczenie usług IOD.
3. Czy urząd powołał osobę do
kontaktów z właściwym
zespołem CSIRT, zgodnie z
ustawa z dnia 54 lipca 2018 r.
o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa i czy
jest to pracownik urzędu?
4. Jeżeli do kontaktów z
zespołem CSIRT wskazano
inną osobę niż pracownik
urzędu, to prośba o przesłanie
skanu umowy o świadczenie
tej usługi.
43.

Udostępnienie analizy zagrożeń,
w tym identyfikacji miejsc, w
których występuje zagrożenie
dla bezpieczeństwa osób

Prezes Zarządu
Pomorskiego
Wodnego
Ochotniczego

19.08.2021 r. 31.08.2021

e-mail

10.09.2021 r. 13.09.2021

e-mail

12.09.2021 r. 20.09.2021 r. e-mail
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wykorzystujących obszar
wodny do pływania, kąpania
się, uprawiania sportu lub
rekreacji, sporządzonej zgodnie
z art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku
z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2011 r., nr
208, poz. 1240 z późn. zm.),
w odniesieniu do akwenów
położonych na terenie Gminy
Dąbrówno.
44. 1. Czy gmina przeprowadziła
lub planuje przeprowadzić
jeszcze w 2021 r. lub/i w
2022 r. organizację loterii
promocyjnej lub konkursu, w
sposób szczególny mający
zachęcić do zaszczepienia się
przeciw COVID-19?
2. Jaka była/będzie orientacyjna
wartość w/w działań?
3. Jaki był/będzie termin
wszczęcia w/w działań?
4. W jakiej procedurze
było/będzie prowadzone
postępowanie w/w działań (z
zastosowaniem przepisów
ustawy Prawo zamówień
publicznych, czy na
podstawie wewnętrznych
regulacji)?
45. Udostępnienie analizy zagrożeń,
w tym identyfikacji miejsc, w
których występuje zagrożenie
dla bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszar
wodny do pływania, kąpania
się, uprawiania sportu lub
rekreacji, sporządzonej zgodnie
z art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku z

Pogotowia
Ratunkowego
Andrzej Bełżyński

Grzegrzółka & Ko
Spółka z.o.o.
ul. Janka
Wiśniewskiego 13
81-335 Gdynia

15.09.2021 r. 24.09.2021 r. e-mail

Prezes Zarządu
Pomorskiego
Wodnego
Ochotniczego
Pogotowia
Ratunkowego
Andrzej Bełżyński

23.09.2021 r. 24.09.2021 r. e-mail
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art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2011 r., nr
208, poz. 1240 z późn. zm.), w
odniesieniu do akwenów
położonych na terenie Gminy
Dąbrówno.
46. 1. Czy Urząd Gminy
Nofsza Spółka z.o.o.
w Dąbrównie zamierza
ul. Szafarnia 11/F8
w 2022 r. zorganizować
80-755 Gdańsk
loterię promocyjną, która
będzie promować np.:
składanie PIT do Urzędu
Skarbowego, fakt
zameldowania, fakt
zaszczepienia bądź inne cele
ważne dla regionu?
2. Jeśli na powyższe pytanie
odpowiedź jest twierdząca, to
czy będzie organizowane
zapytanie ofertowe albo
przetarg na realizację loterii
promocyjnej?
47.

48.

Udostepnienie informacji, czy
przedsięwzięcie polegające na
wydobywaniu i wstępnej
przeróbce piasku ze żwirem ze
złoża kruszywa naturalnego
zlokalizowanego na działkach
nr 115/7 i 73/2 obręb Leszcz,
zlokalizowane jest w sferze
pośredniej ujęć wody.
Udostepnienie informacji, czy
na terenie lub w bezpośrednim
sąsiedztwie działek nr 115/7
i 73/2 obręb Leszcz, na terenie
których realizowane będzie
przedsięwzięcie polegające na
wydobywaniu i wstępnej
przeróbce piasku ze żwirem ze

4.10.2021 r.

4.10.2021 r.

e-mail

Ekokoncept s.c.
ul. Dąbrowszczaków
39/220
10-542 Olsztyn

2.11.2021 r.

3.11.2021 r.

e-mail

Ekokoncept s.c.
ul. Dąbrowszczaków
39/220
10-542 Olsztyn

2.11.2021 r.

4.11.2021 r.

e-mail
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49.

50.

51.

złoża kruszywa naturalnego,
zlokalizowane są zabytki
wpisane do rejestru zabytków,
ewidencji zabytków oraz
stanowisk archeologicznych
wpisanych do rejestru zabytków
archeologicznych.
Udostepnienie informacji
(w zakresie czasowy od
rozpoczęcia jej archiwizacji)
w przedmiocie wydanych
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia dla
elektrowni wiatrowych
w zakresie:
− data wydania decyzji
(lub data złożenia
wniosku o decyzję,
zmianę decyzji, jeśli
decyzja nie została
jeszcze wydana),
− nr decyzji,
− nazwa inwestora,
− liczba elektrowni
wiatrowych w decyzji,
− łączna moc farmy
wiatrowej,
− nr działki, nazwa
obrębu,
− czy inwestycja została
zrealizowana (Tak/Nie).
Pytania dotyczące
przygotowania (opracowania)
oraz przedłożenia radnym i
mieszkańcom Raportu o stanie
gminy za rok 2020.
Udostępnienie informacji w
zakresie:
− „Białej Księgi Szczepień
HPV”;

wpd Polska sp. z.o.o. 2.11.2021 r.
ul. Głogowska 31-33
60-702 Poznań

3.11.2021 r.

e-mail

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

4.11.2021 r.

5.11.2021 r.

e-mail

5.11.2021 r.

19.11.2021

E-PUAP
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− W jaki sposób gmina jest
zaangażowana w szczepienia
przecie COVID-19 i HPV?
− W jaki sposób gmina jest
zaangażowana w rozwój sieci
5G?
− Podać imiona i nazwiska oraz
funkcje publiczne osób
zajmujących się w gminie
powyższymi sprawami.
52.

53.

Udostepnienie danych
Osoba fizyczna
kontaktowych do wszystkich
sołtysów z terenu gminy
Dąbrówno.
Zapytanie o wysokość
Osoba fizyczna
dochodów i wydatków w
poszczególnych latach w
okresie 2015 – 2020 r. oraz o
wydatki w dziale 900 w tych
samych okresach. Jakie wydatki
poniesiono w tych okresach na
inwestycje związane z ochrona
wód, powietrza, lepszej
gospodarki odpadami oraz
oczyszczania ścieków. Zapytane
o ilość zgłoszonych drzew do
wycięcia na terenie gminy i ile
zostało wyciętych w 2020 r.
Pytania o działania związane z
małą retencją, odnawialnymi
źródłami energii oraz o to, czy
gmina dokonywała konwersji
gminnych trawników na łąki
kwietne.

26.11.2021 r. 2.12.2021 r.

9.12.2021 r.

e-mail

21.12.2021 r. e-mail

Sporządził:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz
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