
 

Lp. Sprawa 
Data 

wpływu 

Data 

załatwienia 

sprawy 

Znak sprawy 

1.  

Wniosek dot. wysokości kwoty 

dochodów i przychodów, 

wydatków i rozchodów w uchwale 

budżetowej oraz prowadzenia 

audytu wewnętrznego w urzędzie 

Gminy 

04.02.2019 07.02.2019 ORS.1431.1.2019 

2.  

Prośba o udzielenie informacji 

publicznej nt. sposobu i skutków 

wykonywania zadania „opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich 

wyłapywanie” 

05.02.2019 18.02.2019 ORS.1431.2.2019 

3.  

Wniosek o wypełnienie ankiety 

dot. gospodarki odpadami 

azbestowymi 

04.03.2019 05.03.2019 

ORS.1431.3.2019 

4.  

Wiosek o udostępnienie informacji 

dot. programu opieki nad 

zabytkami 

18.03.2019 19.03.2019 ORS.1431.4.2019 

5.  

Wniosek o kserokopię decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia pod 

nazwą „Budowa instalacji do 

produkcji paliw alternatywnych 

oraz sortowania surowców 

wtórnych w m. Płaczków  

nr dz. ew. 55/24 

18.03.2019 01.04.2019 ORS.1431.5.2019 

6.  
Wniosek w sprawie prowadzenia 

audytu wewnętrznego 
12.04.2019 16.04.2019 ORS.1431.6.2019 

7.  

Udostępnienie informacji  

w sprawie wniosków dyrektorów  

o wsparcie finansowe w 2019r. na 

zakup pomocy dydaktycznych w 

ramach programu „Aktywna 

tablica” 

23.04.2019 25.04.2019 ORS.1431.7.2019 

8.  

Dot. dostawy gazu ziemnego dla 

obiektów stanowiących własność 

gminy 

25.04.2019 30.04.2019 ORS.1431.8.2019 

9.  
Prośba o przesłanie wykazu 

sołtysów w kadencji 2019-2024 
30.04.2019 30.04.2019 ORS.1431.9.2019 

10.  Dot. prowadzenia BIP 06.05.2019 07.05.2019 ORS.1431.10.2019 

  



 

11.  

Dot. realizacji zadań publicznych 

realizowanych za pomocą 

zaangażowania kapitałów 

prywatnych 

06.05.2019 07.05.2019 ORS.1431.11.2019 

12.  

Wniosek dot. posiadanych 

komputerów i serwerów oraz 

budżet przeznaczony na 

bezpieczeństwo elektroniczne 

06.05.2019 07.05.2019 ORS.1431.12.2019 

13.  
Wniosek dot. korzystania z usług 

telekomunikacyjnych oraz tel. 

komórkowych  

28.05.2019 03.06.2019 ORS.1431.13.2019 

14.  

Wniosek o udostępnienie 

informacji dot. ilości 

oprogramowania użytkowanego  

w Urzędzie Gminy 

28.05.2019 03.06.2019 ORS.1431.14.2019 

15.  
Niosek o udostępnienie informacji 

dot. podatku VAT 
30.05.2019 05.06.2019 ORS.1431.15.2019 

16.  

Wniosek w sprawie pism 

protestacyjnych dot. 

funkcjonowania lub planowanej 

budowy ferm norek, chlewni 

i kurników 

04.06.2019 10.06.2019 ORS.1431.16.2019 

17.  
Wniosek w sprawie parku 

maszynowego przeznaczonego do 

zadań gminy Bliżyn 

04.06.2019 10.06.2019 ORS.1431.17.2019 

18.  
Wniosek o udostępnienie 

informacji dot. Inspektora Ochrony 

Danych (IOD) 

01.07.2019 02.07.2019 ORS.1431.18.2019 

19.  
Wniosek dot.  przestępstwa 

korupcji wśród pracowników 

urzędu 

01.07.2019 02.07.2019 ORS.1431.19.2019 

20.  
Wniosek dot. wykonywania audytu 

wewnętrznego 
03.07.2019 03.07.2019 ORS.1431.20.2019 

21.  

Dot. współpracy gmin z innymi 

podmiotami oraz jakości działań 

instytucji publicznych na poziomie 

lokalnym 

12.07.2019 12.07.2019 ORS.1431.21.2019 

22.  

Dot. ilości wydanych decyzji 

wprawie lokalizacji celu 

publicznego tj.  budowy    stacji 

bazowych telefonii komórkowej 

28.07.2019 31.07.2019 ORS.1431.22.2019 

  



 

23.  

Dot. edukacji mieszkańców jak 

bezpiecznie korzystać z 

bezprzewodowych urządzeń 

emitujących pola 

elektromagnetyczne 

27.08.2019 28.08.2019 ORS.1431.23.2019 

24.  
Dot. opracowania koncepcji 

gospodarki ściekowej na terenie 

gminy 

22.08.2019 28.08.2019 ORS.1431.24.2019 

25.  

Dot. wydanych decyzji w sprawie 

lokalizacji celu publicznego tj. 

budowy stacji bazowych telefonii 

komórkowej  

02.09.2019 02.09.2019 ORS.1431.25.2019 

26.  
Wniosek dot. korzystania z usług 

telekomunikacyjnych oraz tel. 

komórkowych  

26.08.2019 02.09.2019 ORS.1431.26.2019 

27.  

Dot. realizacji zadań własnych z 

obszaru wodociągów, 

zaopatrywania w wodę, kanalizacji 

sanitarnej, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych 

27.08.2019 05.09.2019 ORS.1431.27.2019 

28.  

Prośba o udzielenie informacji nt. 

wysokości kwoty dochodów i 

przychodów oraz kwoty wydatków 

i rozchodów na 2019r. 

20.09.2019 23.09.2019 ORS.1431.28.2019 

29.  
Prośba o przekazanie informacji do 

szkół dot. II edycji akcji „Się gra 

się ma” 

23.10.2019 25.10.2019 ORS.1431.29.2019 

30.  

Prośba o udostepnienie informacji 

w zakresie wydanych warunków 

zabudowy i decyzji 

środowiskowych dla instalacji 

fotowoltaicznych  

30.10.2019 12.11.2019 ORS.1431.30.2019 

31.  
Do. Dopuszczalnych pól 

elektromagnetycznych  

w środowisku 

25.11.2019 06.12.2019 ORS.1431.31.2019 

32.  
Dot. prowadzenia audytu 

wewnętrznego na skutek 

przekroczenia kwoty 40 milionów  

02.12.2019 02.12.2019 ORS.1431.32.2019 

 

 


