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$2) Na mocy wyżej powołanych puepisów wnosimy o udzielnie inliu.lłlac ji pub|iczncj ,ł1ł ptz'edmiocie wjaki sposób IJrząd er,viderrcjonuje listy rzeczonyc}r zezr-volcń - cz-v sa .lostępne * '1p.i.iesli tak to podjakim adresem I-JRL. erc

Ponlimo, Źe nie wnioskrijenry o infbrmację plzeIwotz,o|lą w. Z'akresie rvymagajepym znacznych nakłat1ór,v
pracy, uzasa<iniamy nasze pytania stosown,ie r1o brzmienia afi' 3 ust. 1'pkt.-l 

"Ustawy 
o dosrępie tlo

infomracji publicznej * tym. Źe przedmiotowa irrformacja oraz erventualn a 1ló.Żniejs2a próba optymalizacji
tego obszaru r,lydaje się szczególnie istotna z punklu wjdzenia ]ntelesu Spoi"",n"go.
Notabene trzy lata tenru pytaliśmy o slrrrkturę wydaików zwiqz anyc|t ztz:'v, fundńiem. korkoliYm w.IST .z uzyskanych odpor,viedzi wylrika. ze cześć JST. wy'datkuje go niezge,dnie z Ustawq . śic! (ten problem
sygnalizorvał rórtnież NlI( w swoich protokołaclr pokonlrolnvclr)
Szcrzej o obszarnch u slosttllku.do których rnoŻna po.ljqc c|zialania satlacvjtle - lilr,illl c'l11itc u tr yzc.i
rvzmiankowanym prolokole NIK.

$3) Wno.sinly o 7rłTolllc potu ierdzenic otrzyn']aniu niniejszego wniosku w trybie $7 Rozporządzenia
Prezesa Ratly Ministrów z dliia B stycznia 2002 I. rv sprirvieirgirn],o.ji p,.il.oiunio i1o"p"t.y,"un,u .,. iwniosków. (Dz' U. z dnia ?2 stytz'na2002 r. Nl5, poi. 46) . niadres L.*"ń.,ś.*f-t

|'.Ą Y.:*'lg': 
to, aby odpowieclż n' 'pr.zec1miocie powyższ',ych pytali złoŻonych na 1locy ar|. 6lKonst}'lrĘi Rl] rv związku Z art. 24l, KPA" została'udzieloń - ;,;i"i.;;l;;; 

"-."lńi-- stosolvnie do a$, 13 ww. ustawy
) Wniosek.został sygnowal1y bezpiecz.nylrr' kwalifikowanym podpiscn elektronicznym - stosorł,nię clowy1yczn'v''c].} {-]sta!vy ?- dnia 18 r,vrz-eśnia 2001 r. o poclpisie ei"ktionicznyn (Dz. U. Nr i:ó poz. r,łso;
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Komęntaz do Wniosku:
Wnioskodawca . pro -forna pocipisał . niniejszy lvniosek . Łlez-piecznym kwalitikowanynr podpisemelektronicznyrrr (w za'lączeniu sltlsowrre pliki) . choć wei1ług akiualnego orzeczni"i*o tiń |oapi.uelektronicznego nie powo<iuje bezprzeclrn iotowości wnioskri stosownie do ozeczenia: Naczelrrego SąduAdministr.acyjnego rv Warszawie I osŁ 127.//08, Podkreśiamy jednocześnie' iż pzeclnriotorły wnlosek
|11.{|! 

emr.iat<o prÓbę usprawnienia organizacji działarria JeJnostek Administracji n-uii,"ia . * *l*lepsze8o faspokajania potrzeb ludności. Do wniosku clołączono plik podpisany be ń;""łiiiikwalifikowanynr podpisem elektronicznyn, zawiera on taką samą treść. j* tu r.toJ-,*1J1,l. ,lę *ninie.jszej wiadomości e-nrail. WeryfikĄa podpisLr i o.lczyianle plrru rvynaga posiadaniaoprogramowania, które bcz ponos;nria oplat. IrulŹna uzyskać tla storraclr WWW podnlirrtórt.. zgotllrie zuslawą, śuła. ' lczqcyclt  L ls 'Jt lg i  ceIt 'v l ikacyi l tc.  
' '  ' .  l ' '

- l o ze wllloskodawca powoiuje sie na a1t' 241 KPA. nic oznacza że niniejszy wrriosel< naleŻy procedowaiw trybie KPA.-W 
tnniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być prccedo.rvany w trybie lJstawy o petycjach.l t l b  według  oc ' e r y  U r zędn i k ów .  
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Beata Jawrfsko <jawÓIska@9niewkowo.com.pl>
28 mair'ć 2017 14:,17

wykaz zeiŻV/o|eń jódnorazowych" Gnirwkowo
skan.20il 703zBjpg; wykaz zezwoleń jednorazowych Gniewkowo.docx

, 
W.zelącfeniu pnesyłam wykaz zezwo|eń jednorazowych

wydanych przez Burmistrza Gniewkowa od ZOL5r.
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Gniewkowo, dnia 28.03.201 7r.

Bs,1431.15.2017

(8.J.)

W odpowiedzi na^wniosek -Oszczędzłjmy.środki publiczne, cele
Il:T:r"'*,brze wydatkujnry ś."dki fu;;', p.."'JlłIii*'"tqczenirr r,vykazpocmrotów . które otrzymĄ od 20l 5r' .".*ot.ńiu j.ano,.-o*".

jednorazowyeh, 
Jednocześnie informr1;.ę, iż w roku 2017r. nie wydan o zezwole{l


