
Numer

Data 

wpływu 

wniosku Przedmiot wniosku Wnioskodawca

Wydział 

prowadzący

Data 

odpowiedzi

Forma 

odpowiedzi

1.2022 2022-01-05

dot. wyboru wykonawcy na 

usługę audytu wewnętrznego Edward Miszkal FN 2022-01-11 e-mail

2.2022 2022-01-06

dot. realizacji umów o 

udzielenie zamówień 

publicznych

 Centrum Zamówień 

Publicznych                      

Paweł Senderowski IN 2022-01-20 e-mail

3.2022 2022-01-08

dot. liczby ludności dla 

miejscowości powyżej 1 

tys.mieszkańców Józef Orlik USC 2022-01-17 e-mail

4.2022 2022-01-09

dot. podania adresu e-mail 

Przewodniczącego Rady Arkadiusz Koss ORG 2022-01-14 e-mail

5.2022 2022-01-14

dot. przesłania skanów umów 

z przewoźnikami Gminnej Linii 

Komunikacyjnej Piotr Kruk IN 2022-01-27 e-mail

6.2022 2022-01-17

dot. informacji w zakresie 

przygotowania do 

funkcjonowania gospodarki w 

warunkach gospodarki 

cyfrowej

dr Aneta Chodakowska dr 

hab.Sławomir Kańduła                                  

dr. Joanna Przybylska ORG 2022-01-25

ankieta on-

line
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7.2022 2022-01-18

dot. udostępnienia informacji 

projektowej  w celach 

dydaktycznych Sławomir Płaneta IN 2022-01-28

papierowo/ 

elektroniczni

e

8.2022 2022-01-26

dot. informacji o Ochronie 

Informacji Niejawnych Sylwia Witkowska OIN 2022-02-03 e-mail

9.2022 2022-02-02

dot. strategii rozwoju polityki 

młodzieżowej Jan Zapolski-Downar ORG 2022-02-14 e-mail

10.2022 2022-02-04

dot. informacji                                  

o szczepieniach przeciwko 

COVID-19 w szkołach i 

przedszkolach Damian Prędota CUW 2022-02-14 e-mail

11.2022 2022-02-14

dot. sposobu i skutków 

wykonywania zadania  ,,opieka 

na bezdomnymi zwięrzetami i 

ich wyłapywanie"

Stowarzyszenie Ochrona 

Zwierząt GK 2022-02-21 e-mail

12.2022 2022-02-21

dot. między innymi  informacji 

nt. Planów Urządzeń Lasu, 

gospodarki leśnej

Fundacja Lasy                            

i Obywatele GK 2022-03-01 e-mail

13.2022 2022-03-14

dot. informacji w zakresie 

elektrowni fotowoltaicznych

Hymon Development  Sp. 

zo.o.-Wrocław GK 2022-03-23 e-mail

14.2022 2022-03-15

dot. informacji w zakresie 

realizacji zamówienia 

publicznego dot. Budowy Sali 

gimnastycznej przy SP                   

w Gadce wraz z łącznikiem Katarzyna Żukowska IN 2022-03-23 e-mail



15.2022 2022-03-27

dot. informacji o młodzieżowej 

radzie Jan Zapolski-Downar ORG 2022-04-08 e-mail

16.2022 2022-03-31

dot. form udzielania pomocy 

przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność na 

terenie gminy Fundacja dla Firm USC 2022-04-14 e-mail

17.2022 2022-04-11

dot. informacji nt. decyzji  

wydanych i tych wobec 

których toczy się 

postępowanie o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach i                        

o warunkach zabudowy dla 

farm fotowoltaicznych

Ray One Energy Sp. zo.o.- 

Zamość GK 2022-04-22

epuap, 

poczta

18.2022 2022-04-20

dot. informacji czy w gminie 

uchwalony jest miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego Beata Litwin GK 2022-04-29 e-mail

19.2022 2022-04-22

dot. informacji o sprzęcie 

jakim dysponują poszczególne 

jednostki OSP Piotr Kruk OIN 2022-05-05 e-mail

20.2022 2022-04-29

dot. informacji o zgłoszeniu do 

Ewidencji zbiorów i usług 

danych przestrzennych Andrzej Szymankiewicz GK 2022-05-11 epuap 



21.2022 2022-05-25

dot. informacji w sprawie 

aktualnego i prawidłowego 

zgłoszenia zbioru danych 

przestrzennych Andrzej Szymankiewicz GK 2022-06-02 epuap

22.2022 2022-05-30

dot. udostepnienia 

sprawozdań statystycznych 

,,M-06" Karolina Bzdyra GK 2022-06-07 e-mail

23.2022 2022-06-10

dot. udostepnienia informacji 

nt. zgłoszenia zbioru EMUiA Andrzej Szymankiewicz GK 2022-06-15 epuap

24.2022 2022-07-07

dot. udostępnienia informacji  

w zakresie realizacji zadań 

archiwalno-kancelaryjnych Group Archives ORG 2022-07-18 e-mail

25.2022 2022-07-07

dot. informacji czy w gminie 

obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego, w którym 

wyznaczone zostały tereny 

pod budowę elektrowni 

wiatrowych Robert Szymalski GK 2022-07-14 e-mail

26.2022 2022-07-11

dot. udzielenia informacji nt. 

dróg będacych w zarządzie 

Gminy

Starostwo Powiatowe w 

Starachowicach IN 2022-07-14

dostarczono 

osobiście

27.2022 2022-07-15

dot. udostępnienia informacji 

w zakresie gminnej rady 

seniorów Kamil Szefler GOPS/ORG 2022-07-19 e-mail



28.2022 2022-07-18

dot. informacji z realizacji 

umów o udzielenie 

zamówienia publicznego Paweł Sendrowski IN 2022-07-20 e-mail

29.2022 2022-07-27

dot. informacji o % udziale we 

wpływach z podatku Krzysztof Kołdej FN 2022-08-04 e-mail

30.2022 2022-07-27

dot. informacji z zakresu 

infrastruktury 

telekomunikacyjnej

Krajowa Izba Komunikacji 

Ethernetowej IN/FN 2022-08-09 e-mail

31.2022 2022-08-01

dot.informacji czy na terenie 

jst funkcjonuje młodzieżowa 

rada jst Piotr Rydzewski ORG 2022-08-04 e-mail

32.2022 2022-08-16

dot. informacji publicznej ws 

niszczenia upraw, plonów i 

zakładów przetwarzających 

żywność na terenie gminy Teresa Garland OIN 2022-08-30 list polecony

33.2022 2022-08-24

informacja publiczna dot. 

analizy zakresu oraz tryb 

zawierania umów 

ubezpieczenia jst Kinga Weis IN 2022-08-30 on-line

34.2022 2022-08-25

informacja publiczna dot. 

realizacji przedsięwzięć 

polegajacych na zastosowaniu 

OZE Anna Jasinowicz GK 2022-09-07 e-mail

35.2022 2022-09-02

informacja publiczna dot. 

działań podjętych w zakresie 

zapewnienia dostępności Karol  Michalak OIN 2022-09-16 e-mail

36.2022 2022-09-12

informacja publiczna dot. 

audytu wewnętrznego Anna Melcer FN 2022-09-26 e-mail



37.2022 2022-09-12

informacja publiczna dot. 

obsługi prawnej, promocyjnej i 

szkoleń dla pracowników Marek Pajda ORG 2022-09-15 e-mail

38.2022 2022-09-15

informacja publiczna dot. ilości 

umów zawartych             z 

podmiotami w latach 2021-

2022 w ramach promocji i 

przesłania skanu ww. umów Piotr Kruk ORG 2022-09-26 e-mail

39.2022 2022-09-23

informacja publiczna w formie 

ankiety dot. opodatkowania 

rolników w Polsce Agnieszka Koryś FN 2022-10-07 e-mail

40.2022 2022-09-28

informacja publiczna dot. 

kwestii związnych  z podjęciem  

uchwały krajobrazowej Zuzanna Wróbel GK 2022-10-07 e-mail

41.2022 2022-10-04

informacja publiczna dot. 

wykorzystania przez Urząd 

danych przestrzennych 

pochodzacych z pułapu 

lotniczego lub satelitarnego Karol Berłowski ORG/GK/IN 2022-10-18

ankieta 

online,                

e-mail

42.2022 2022-10-17

informacja publiczna dot. 

ograniczeń w zakresie 

zamykania/otwierania 

placówek handlowych oraz 

ograniczeń sprzedaży napojów 

alkoholowych

Katarzyna Stencel   ,,DINO 

POLSKA" S.A. USC 26.10.2022 e-mail



43.2022 2022-10-22

informacja publiczna dot. 

analizy zagrożenń dla 

bezpieczeństwa osób 

wykorzystujacych obszar 

wodny do pływania, kąpania 

się, uprawiania sportu lub 

rekreacji Andrzej Bełżyński ORG 31.10.2022 e-mail

44.2022 2022-11-02

dot. informacji z zakresu 

przedsięwzięć polegajacych na 

zastosowaniu OZE

MEW2 Sp. zo.o.                  

w restrukturyzacji 

Nadarzyn GK 16.11.2022 e-mail

45.2022 2022-11-06

dot. informacji nt. 

wyznaczenia przez Prezesa 

Rady Ministrów osoby 

pełniacej funkcji wójta Michał Hebda ORG 17.11.2022 e-mail

46.2022 08.11.2022

dot. informacji nt. projektu 

tzw.uchwały krajobrazowej Jagoda Wołoszyn GK 17.11.2022 e-mail

47.2022 15.11.2022

Ankieta dot. badań naukowych 

stopnia implementacji ustawy 

o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych

Sieć Badawcza 

Łukasiewicz- Instytut 

Technik Innowacyjnych 

EMAG ORG 23.11.2022

ankieta on-

line



48.2022 21.11.2022

informacja publiczna dot. 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego- 

budowa Sali gimnastycznej w 

Gadce Ace Ivest Sp. zo.o.-Olkusz IN 02.12.2022 poczta

49.2022 28.11.2022

informacja publiczna dot. 

kąpieliska Michał Orzechowski GK 12.12.2022 e-mail

50.2022 28.11.2022

informacja publiczna dot. 

odbioru odpadów 

komunalnych Krzysztof Lisiecki GK 08.12.2022 e-mail

51.2022 29.11.2022

informacja publiczna dot. 

usługi na rzecz mieszkańców w 

postaci teleopieki z 

wykorzystaniem opasek lub 

przycisków bezpieczeństwa HRP Care Sp. zo.o. ORG 09.12.2022 e-mail

52.2022 08.12.2022

informacja publiczna dot. 

opracowania aktualizacji i 

raportu z realizacji GPOŚ

Jan Komorowski 

URBANIKA GK 14.12.2022 e-mail

53.2022 13.12.2022

informacja publiczna dot. 

udostępnienia umów z 

podmiotami zewnętrznymi w 

latach 2018-2022 w zakresie 

rozliczeń, korekt i bieżącego 

doradztwa podatku vat Agelika FN 14.12.2022 e-mail



54.2022 14.12.2022

informacja publiczna dot. 

rewitalizacji w ramach 

Polskiego Ładu Piotr Kruk ORG 21.12.2022 e-mail

55.2022 16.12.2022

informacja publiczna dot. 

obsługi prawnej w SPZOZ Marek Pajda ORG 21.12.2022 e-mail

56.2022 17.12.2022

informacja publiczna nt. 

audytu wewnętrznego w 

latach 2021-2022 Anna Melcer FN 02.01.2022 e-mail

57.2022 21.12.2022

informacja publiczna dot. 

przekazania protokołu komisji 

budżetu Piotr Kruk ORG 28.12.2022 e-mail


