
Będzino 12.03.2020 

Wójt Gminy Będzino  

Mariusz Jaroniewski 

 

Do  

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie  

Pani Barbara Grudzień  

Dotyczy: 

  Zapytania złożone w dniu 27.02.202 

1) Pytanie:  

„Jakie dane osobowe wymagane są przy zapytaniu o informacje  

publiczne – konkretnie” 

Odp.: 

Przy formułowaniu zapytania o informacje publiczną nie są wymagane 

szczegółowe dane osobowe.  

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się do pobrania 

na stronie BIP Urzędu Gminy oraz w Biurze Rady Gminy, stanowi funkcję 

pomocniczą. Zał. Nr.1  

W przypadku wystąpienia przesłanek do wydania przez Wójta decyzji  

o odmowie o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art. 16 Ustawy 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.3) 

Wójt może w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

(Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) wezwać Wnioskodawcę do podania 

dodatkowych danych identyfikujących, by wydać decyzję. 

   

2) Pytanie: 

„Ponownie zapytanie o dane osobowe przy zapytaniu o informacje 

publiczne, podano gdzie i do kogo się zwrócić o pomoc w napisaniu wniosku, 

pytanie tego nie dotyczyło”  

 Odp.: Odpowiedzi udzielono powyżej  

   

3) Pytanie:  

„PSZOK – wniosek wszystkich komisji z 19.12.2019r. o kosztorys na Mścice, 

wskazane miejsce - odpowiedzi brak.” 

Odp.:  

W dniu 02.03.2020 odbyło się spotkanie z projektantem połączone  z wizją 

lokalną  w Mścicach, na działce zaproponowanej przez wszystkie komisje. 



Projektant przygotowuje kosztorys dla wskazanej lokalizacji w Mścicach  

z porównaniem kosztów do innych możliwych miejsc. Po uzyskaniu pełnej 

informacji o kosztach i możliwościach realizacji inwestycji podejmiemy 

decyzję lokalizacyjną.  

   

4) Pytanie: 

„Co z pracownikami społeczno-użytecznymi  na terenie Gminy Będzino, czy 

przewiduje się takie zatrudnienie w 2020r.” 

Odp.: 

 W związku z faktem, iż GOPS nie złożył w wymaganym terminie (do 

31.01.2020) odpowiedniego wniosku, nie będą zatrudnieni pracownicy 

społeczno-użyteczni. 

 

5) Pytanie:  

„Ponownie pytania z grudnia 2019 r. co z pracownikami społeczno-

użytecznymi  na terenie Gminy Będzino, czy przewiduje się takie zatrudnienie 

w 2020r. – brak odpowiedzi.” 

Odp.:  

Odpowiedzi udzielono powyżej 

 

6)  Pytanie: 

„Czy jest już wytyczone miejsce na PSZOK, radni uzyskali informację, że 

marzec jest terminem ostatecznym  na wytyczenie takiego miejsca, jeżeli  

zostało już wytyczone proszę o informację czy zgodnie z wnioskiem radnych, 

czy też wytyczono inne miejsce, jeżeli tak to w jakiej miejscowości i na czyj 

wniosek.” 

Odp.:   

Termin na ustalenie ostatecznej lokalizacji i podpisanie aneksu ze Związkiem 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty mija z końcem I półrocza 2020. Odpowiedź na 

pozostałą część pytania została udzielona w pkt. 3    

 

7) Pytanie: 

„Kiedy zostanie wydana opinia do projektu uchwały komisji Rolnictwa  

i Przemysłu w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, 

jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. Projekt 

został przedstawiony Wójtowi w dniu 28.01.2020r. „    

Odp.:  

Opinia Radcy Prawnego została wydana w dniu 26.02.2020r., a opinia Wójta 

została przekazana w dniu 04.03.2020r.. 

 



8) Pytanie: 

„Czy został ogłoszony przetarg  na wykonanie dalszej części drogi Borkowice-

Śmiechów, jeżeli tak to jaki jest termin przetargu, jeżeli nie to kiedy zostanie 

ogłoszony.”     

Odp.: 

Obecnie trwa proces poprawek projektu. Planowany termin ogłoszenia 

przetargu to kwiecień – maj 2020r.  

 

9) Pytanie: 

„W związku ze zmianami w GZK w Będzinie, proszę o informację jak będzie 

obsługiwana oczyszczalnia w Tymieniu, która jest dość awaryjna i wymaga 

ciągłej kontroli przez pracownika obsługującego.”  

Odp.: 

Oczyszczalnia w Tymieniu będzie podlegała ciągłej kontroli i stałej obsłudze 

tak jak obecnie.  

    

10) Pytanie: 

„Kiedy zostaną postawione nowe przystanki w Tymieniu, na które są 

przeznaczone środki finansowe z funduszu sołeckiego. W wyniku ostatnich 

wichur przystanek w kierunku Koszalina został całkowicie uszkodzony i 

usunięty, natomiast w kierunku Kołobrzegu w kierunku Kołobrzegu zerwany 

dach, pozostała konstrukcja jeszcze stoi.” 

Odp.   

Na dzień dzisiejszy posiadamy ofertę cenową na wysłane zapytanie. 

Przewidywany termin zamówienia przystanków to do 31 marca 2020r. 

 

          

       Wójt Gminy Będzino 

Mariusz Jaroniewski 


