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W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 lutego 2020 r.,
stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), udzielamy następujących odpowiedzi:
1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o
stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
Nie.
2. Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
Pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do
koordynatora, którym był sekretarz.
3. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać
głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
1) Informowano na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej
2) Informowano w biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd.
4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
Stosowne dane znajdują się na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej.
5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie
gminy?
Stosowne dane znajdują się na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej.
6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?
Stosowne dane znajdują się na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Mamy nadzieję, że odpowiedź przez nas udzielona w pełni Państwa zadowoliła.
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Gorąco zachęcamy do korespondowania z nami w formie elektronicznej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
Informujemy, że w przypadku przesłania dowolnego pisma na naszą elektroniczną skrzynkę
podawczą (www.sekap.pl lub skrytka platformy ePUAP: /UMRydultowy/skrytka) otrzymacie
Państwo potwierdzenie odbioru - generowane automatyczne.
Nie ukrywamy, iż przesyłanie pism na elektroniczną skrzynkę podawczą znacznie ułatwi nam
procedowanie nad wnioskiem. Stąd też, jeżeli jest to możliwe, prosimy o takie kierowanie Państwa
pism.
Dla ułatwienia podajemy link do formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej:
https://www.sekap.pl/katalog.seam?
id=800&actionMethod=katalog.xhtml3ApeupAgent.selectParent&cid=10811
lub skargi, wniosku, zapytania do urzędu:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawyurzedowe/korespondencja-z-urzedem/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu
W podobny sposób można złożyć wniosek poprzez platformę ePUAP.
Z poważaniem
Krzysztof Jędrośka
Sekretarz Miasta Rydułtowy
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