
Temat Re: Wniosek o informację publiczną 

Od Sekretarz (UM Golczewo)  

Do ewidencja@sllgo.pl  

Data 2012-10-29 13:49 

W odpowiedzi na e-maila z dnia dzisiejszego informuję, że do tut. Urzędu w 

2011 r. wpłynął 1 wniosek, a w 2012 r. 10 wniosków o udostepnienie 

informacji publicznej. 

Urząd nie prowadził w 2011 i nie prowadzi w 2012 r. ewidencji wniosków o 

udzielenie informacji publicznej. 

 

 

Ireneusz Wilk, sekretarz gminy 

Urząd Miejski 

ul. Zwycięstwa 23 

72-410 Golczewo 

tel. bezp. 91 32 25 134 

tel. (centrala) 91 38 60 127 

 

faks 91 38 60 123 

----- Original Message ----- From: "Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup 

Obywatelskich" <ewidencja@sllgo.pl> 

To: <sekretarz@golczewo.pl> 

Sent: Monday, October 29, 2012 7:57 AM 

Subject: Wniosek o informację publiczną 

 

 

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o 

informację: 

 

1. Ile wniosków o informację publiczną otrzymał urząd w 2011 roku 

2. Ile wniosków o informację publiczną otrzymał urząd w 2012 roku 

3. Udostępnienie ewidencji wniosków o informację publiczną za 2011 rok. 

 

Jeżeli ewidencja  prowadzona jest w formie elektronicznej, żądamy 

udostępnienia 

w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. 

Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony  w formie elektronicznej, 

wnosimy 

o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych 

wyłączeń 

dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób. 

 

4. Udostępnienie ewidencji wniosków o informację publiczną za 2012 rok. 

 

Jeżeli ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej, żądamy 

udostępnienia 

w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. 

Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, 

wnosimy 

o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych 

wyłączeń 

dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób. 

 

Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej żądamy 

udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: 

ewidencja@sllgo.pl 

 

Z poważaniem, 

 

Szymon Osowski, 
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Prezes Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 

 

Marzena Czarnecka, 

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, 

 

Dostęp do danych o organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym 

znajduje się tutaj https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

(prosimy o zaznaczenie rejestru „Stowarzyszeń, innych organizacji 

społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ” i wpisanie numeru KRS 0000181348 

 

---------------------------------------------------------------------------

----------- 

Kliknięcie poniższego linka potwierdzi przeczytanie wiadomości 

http://mail.freshmail.pl/r/cn3x902bd1/ihl2m1azka/ 
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