
                      
Protokół nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 10 marca 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji radnego Piotra Nieratki. 

 

Godzina rozpoczęcia: 15:00 

Godzina zakończenia: 16:30  

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 

2. Krzysztof Sadowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz Komisji 

4. Mirosław Kędzia – członek 

5. Artur Kozioł – członek. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Sekretarz Miasta i Gminy Nowogrodziec – Kazimierz Orlef 

2. Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego – Agnieszka Lenart 

 

 

Temat posiedzenia: 

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca w zakresie publikowania informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przebieg posiedzenia: 

W związku z tym, że radni otrzymali wcześniej treść skargi i potwierdzili zapoznanie się z nią, nie 

odczytywano jej ponownie podczas posiedzenia. 

 

1. Poznanie stanowiska Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego.  

Głos zabrał Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec, który poinformował, że wstępnie  kupiliśmy BIP 

taki jaki kiedyś na rynku był. Później się pokusiliśmy o BIP publiczny – taki bezpłatny, ale niestety nie 

dał rady współpracować z naszymi programami, możliwościami, zautomatyzowaniem informacji itd. 

Musieliśmy wrócić do poprzedniego operatora. Parę rzeczy przenosiliśmy z miejsca na miejsce. Miało 

to miejsce może z pół roku temu – w październiku.   

Zapowiedział, że za chwilkę Pani Agnieszka Lenart przedstawi Komisji co można znaleźć na BIPie i jak 

on wygląda. Ponadto pracownik obsługujący Biuro Rady pozostawiła propozycję uzasadnienia 

przegotowanego przez mecenasa Ryszarda Pietrasa, do której jeszcze powrócimy w dalszej części 

dyskusji. Zwrócił uwagę, że jest taki zwyczaj, że w przypadku pracy Komisji Rewizyjnej, skarg i tak 



dalej, stara się być przydatny radca prawny, który zawsze coś  proponuje, aby miało to odniesienie do 

przepisów prawnych.  

Następnie poinformował, że chciałby jeszcze później  odnieść się do funkcjonowania tego obszaru, 

ale też nie z komentarzem, a pewną interpretacją, którą znaleziono w Internecie.  

Poproszono o głos Panią Agnieszkę Lenart - Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego, która 

przedstawiła wygład i podział Biuletynu Informacji Publicznej (stronę główną) –  odczytała główne 

zakładki informując co pod nimi się zawiera. Poinformowała, że BIP jest od października i że staramy 

się na bieżąco go aktualizować oraz dokładać jeszcze niezbędne elementy, które powinny się tam 

znaleźć.  

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec poinformował, że każdy może samodzielnie zobaczyć 

dokładnie co zawierają poszczególne zakładki, dlatego też obecnie nie będziemy ich rozwijać, aby nie 

przedłużać spotkania. Dodał, że kilka osób zamieszcza informację na BIPie, zależy czego dana 

informacja dotyczy, bo jest Zarządzenie, które definiuje ten zakres. A także, że Pan Burmistrz w 

skutek działań w tej chwili wokół BIPu upoważnił, a właściwie wpisał w zeszłym tygodniu do zakresu 

czynności  Sekretarzowi zajęcie się tymi sprawami. W/w poinformował, że przyjrzy się 

funkcjonowaniu BIPu.  

Na prośbą radnej Kiecenka przedstawiono zakładkę „Audyty i kontrole”,  gdzie zawarte są informację 

o kontrolach zewnętrznych.  Ustalono, że w przypadku kontroli wewnętrznych informacje  ich 

dotyczące nie są publikowane na BIPie. 

 Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec poinformował, że mamy stanowisko ds. kontroli 

wewnętrznej - funkcję do spraw kontroli wewnętrznej pełni Danuta Krasiej.  

Pani Lenart wyjaśniła, że  w zakładce „Audyty i kontrole” jest plan kontroli,  plan kontroli zarządczej 

od 2013 roku, informacje z wykonana planu kontroli.  Na prośbę radnej Kiecenka przedstawiono jak 

wygląda informacja z wykonania planu kontroli.  Pani Agnieszka przedstawiła, że na podstronie tej 

znajduje się informacja z działalności kontrolowanej realizowanej w poszczególnych latach, 

zawierająca między innymi kto był kontrolowany, tematyka kontroli i chyba (problemy techniczne z 

urządzeniem spowodowały, że nie wszystko było widoczne) zalecenia pokontrolne – czy były czy nie. 

W odpowiedzi na zadane pytanie przyznała, że nie ma tam protokołów z kontroli - z którymi można 

byłoby się zapoznać. Uważa, że nie ma potrzeby ich publikowania.   

Następnie - po wtrąceniu  radnej Kiecenka, że nie chodzi tyle o protokoły, co szerzej dokumentację 

kontrolną - zaznaczyła,  że dokumentacji z kontroli jest wiele i nie jest dopowiedziane jak ma 

wyglądać ta dokumentacja kontrolna. Radna Kiecenka zacytowała fragment art. 6 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej. Dodała, że według jej oceny takie opinie i wnioski są zawarte właśnie w 

protokołach.   

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec wraz z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno Prawnego 

poinformowali, że trzeba byłoby przedyskutować ta kwestię jeszcze z osoba od kontroli. 

Poinformowano radnych, że Urząd opiera się na przepisach, tzn. cytowanej ustawy o dostępie do 

informacji Publicznej, a także rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który 

dotyczy już bezpośrednio BIPu – jego budowy, struktury itp.  



Ponadto Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec poinformował, że ewidencja rejestrów została już 

zrobiona. Okres jej przygotowania zbiegł się z okresem wpłynięcia skargi. Nie jest wstanie dokładnie 

określić, ale poinformował, że mecenas również się do tego odniósł w proponowanym uzasadnieniu. 

Dodał, że dla niego najważniejsze jest, że już jest, bo właśnie do tego zmierza.  

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec podsumował, że :  jakiś BIP jest, struktura jest, informacje 

są i są te, które są prawnie wymagane,  w tym sensie, że przy dostępie do informacji publicznej 

można wybrać jedną z kilku ścieżek. Na pewno są najważniejsze informacje, takie jak: nabory, 

przetargi, wybory, a teraz w miarę rozwoju będą pojawiać się nowe rzeczy.  

Przystąpiono do dalszej części, już bez udziału Naczelnika Wydziału Administracyjno Prawnego. 

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec zaproponował odczytanie uzasadnienia przygotowanego 

przez mecenasa Ryszarda Piertasa. Dodał, że jest to uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Karola Bregułę. Mecenas przygotował to w takim układzie, że 

ta skarga jest niezasadna, ale zaznaczył, że to jest tylko projekt i przemyślenia prawnika, które 

poddajemy pod dyskusję. Sekretarz odczytał uzasadnienie, które stanowi załącznik nr 1 do protokołu 

z posiedzenia.  

Następnie odczytał  artykuł - wywiad z sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, pt. „Mamy kłopot 

z nadużywaniem prawa do udostępniania informacji publicznej”, który został dołączony do protokołu 

jako załącznik nr 2. Wcześniej jednak zaznaczył, że nie jest to żaden dokument, ale artykuł ogólnie 

dostępny, uznany za coś kontrowersyjnego. Uważa, że istnieje w tym temacie pewne 

niebezpieczeństwo, a w dyskusji warto poruszyć i takie stanowisko.  Dodał – dla jasności, że on się 

odcina, nie mówi, że to jest nasz przypadek, tylko żebyśmy zrozumieli druga stronę medalu.  

Kilkoma zdaniami – poza sprawą - wyjaśnił sprawę szkolenia dla Radnych, które miało się odbyć 

niebawem.  

 

2. Przewodniczący otworzył dyskusję nad tym co zostało wypowiedziane przez 

przedstawiciela Urzędu. 

Radna Kiecenka nawiązała do wcześniejszych wypowiedzi Sekretarza, że jest pomysł, aby BIP był 

bardziej rozbudowany.  

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec potwierdził, jednak  w chwili obecnej nie może nic 

konkretnego powiedzieć, a łatwych deklaracji nie chce składać. W ostatnim czasie było dużo innych 

spraw związanych z murami itd. W związku z tym, że wpisano mu to w zakres czynności jest  teraz 

odpowiedzialny za funkcjonowanie BIPu. 

W związku z zainteresowaniem radnego Nieratki sytuacją związaną z zawaleniem murów Sekretarz 

odstąpił od tematu i udzielił informacji dotyczącej obecnej sytuacji, czyli trwających procedur 

biurokratycznych. Sekretarz w kilku zdaniach opisał sytuację, która miała miejsce w związku z 

zawaleniem się murów obronnych. 

Powrócono do przedmiotu posiedzenia. Pan Kazimierz Orlef poinformował, że przyjrzy się 

funkcjonowaniu strony i na pewno to co jest prawem dopuszczone i jest logiczne oczywiście będzie 



zamieszczone. Dodał, że są różne opinie, a jedna z nich to taka, że wszystko ma dobre i złe strony i nie 

w kontekście ukrywania czegokolwiek. Stwierdził, że to co jest konieczne będzie publikowane, a co do 

reszty trzeba zdecydować.  

Radna Kiecenka  wtrąciła, że dzięki publikacji nie tylko tego co wymagane, ale i użyteczne -będzie 

mniej wniosków, czyli mniej pracy.  

Sekretarz przyznał rację, ale uważa, że trzeba ocenić czy warto udostępniać rzeczy, które nie są 

konieczne, czy wymagane. Z punktu widzenia kontroli  itd., to warto, ale  z punktu widzenia 

rynkowego już nie bardzo warto. 

Rana Kiecenka stwierdziła, że trzeba być konsekwentnym, jeśli się mówi, że nie warto to nie ma co 

mówić, że jest się nękanym.  

Zapytała również, czy orientuje się Sekretarz, kiedy był utworzony wykaz ewidencji, bo w 

uzasadnieniu przygotowanym przez mecenasa, mowa jest, że w ostatnim czasie, czy to było przed 

skarga, czy po?  

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec odpowiedział, że nie wie. Gdzieś w tym samym czasie.  

Radna Kiecenka odpowiedziała, że dwa dni po. Stwierdził, że to możliwe.  

Radna Kiecenka  nawiązała do wcześniejszej wypowiedzi i poinformowała, że z tego co zrozumiała 

Pan Sekretarz jeszcze nie wie czy warto wprowadzić Publiczny Rejestr Umów, ale zapytała, czy nie ma 

jakiś planów, myśli, aby rejestr umów publikować? 

Sekretarz Gminy i Miasta poinformował, że nie wie, a następnie dodał: Zastanowimy się. Dogadamy 

się. Nie wiem. Ja po prostu uważam, że rynkowo , to co musze publikuję całkiem. Obecnie znajduje 

się wykaz rejestrów, ewidencji, więc wiadomo o co wnioskować. Jeśli ma taką potrzebę udostępnia 

mu się wnioskowaną informację, chyba, że wnioski te są powielane.  Ja nie byłem autorem i nic nie 

manipulowałem przy tym nękaniu, ale odejdźmy od naszej sprawy. My w tej chwili dostajemy 

przynajmniej z 4 źródeł dość dużo tych pytań i naprawdę nie wszystkie dotyczą tego, że możemy 

odesłać do BIPu, albo o coś go rozbudować.   

Radna Kiecenka wtrąciła, że rozumie, że będą pewne informacje, które będą dostępne tylko na 

wniosek. Jednak na tyle ile można ułatwić sobie sprawę to warto to zrobić poprzez BIP. 

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec przyznał rację i dodał, że na tyle ile będą w stanie to, to 

zrobią i nie uchylają się od tego, ale na tyle na ile nie muszą niektórych rzeczy  robić, nie wiadomo czy 

będą. Nie chodzi tu o nasze wewnętrzne sprawy przed radą, bo tutaj przed radą są inne mechanizmy 

umożliwiające udostępnienie wszystkiego bez problemu. Ale to ma dobre i złe strony.  

Kojarzę taki czas kiedy komunę demontowali, to tak to wyglądało jak np. działanie Skarżącego, że że  

wyczytywano w statutach, regulaminach  wszystkie społeczne sprawy itd. i tam pykali, pykali, pykali, 

że się rozpadło. I słusznie, nie tam że się rozpadło. Jednak czy samorząd ma się rozpaść? Tego ja nie 

wiem.  

Radna Kiecenka wtrąciła, że widzi w chwili obecnej z własnego doświadczenia - po publikacji rejestru 

umów tutejszego Urzędu  pozytywne opinie. Nie tylko z powodu możliwości kontroli, ale mieszkańcy 

widzą, że tych wydatków jest więcej, aniżeli by się to wydawało. A więc są tego plusy.  



Nawiązała również do wypowiedzi odnośnie tego co nie trzeba i tego co trzeba zgodnie z przepisami 

publikować na BIPie.  Wróciła do protokołów, kontroli itd., ponieważ w piśmie proponowanym przez 

mecenasa wykazane jest, że jest to duplikowane, ale prawda jest taka, że zwykły mieszkaniec w 

chodząc na naszego BIPa może nie wiedzieć, że to gdzieś jest, nie ma żadnego odnośnika do tego, aby 

trafić do tego protokołu.  Poinformowała, że chciałaby, aby to była taka kwestia do zastanowienia, bo 

to nie jest kwestia tylko jakiejś kontroli, ale są osoby które chcą wiedzieć jak przebiegła i jakie są jej 

wyniki. 

Sekretarz Gminy i Miasta: W tej chwili tak skomplikowaliśmy sobie teraz te życie. Podał klasyczne 

przykłady z życia : dzisiaj przychodzi młody człowiek z komitetu  Korwina Mikke i mów daj mi druki na 

zgłoszenie członków do obwodowej komisji wyborczej. Czynność najprostsza na świecie itd. Za 

dobrych czasów – niedawno – rok temu, dwa lata temu, otwierało się stronę Delegatury Krajowego 

Biura Wyborczego, druki do pobrania . 

Przewodniczący wtrącił, że nie ma teraz. 

Sekretarz, Pan Orlef potwierdził, że nie ma teraz nic. Dzięki temu, że teraz  wszystko się rozwaliło , to 

co przeżyliśmy w wyborach samorządowych  to jest następna sprawa itd. Cała Komisja Krajowa 

poleciała, chyba teraz cała, bo tylko jeden został - Państwowa Komisja wyborcza itd. i np. nie są w 

stanie przez te wszystkie wymagania i głupoty itd. kupić teraz programu, bo Zamówienia Publiczne, 

bo reguły to i tamto i będziemy robili wybory prezydenckie na liczydłach  i ciekawe czy dadzą nam 

jeszcze kalki przebitkowe. Poinformował, że niedługo jedzie na spotkanie w tej sprawie i ma się 

dowiedzieć jak to będzie wyglądało technicznie, bo jeszcze ręczne liczenie na poziomie komisji, to 

jeszcze sobie wyobraża. Ale jak to będzie wyglądało wyżej to nie wie. To jest jakaś paranoja te 

wszystkie wymagania. Pracownik zadzwonił do Krajowego Biura Wyborczego, bo nie można było 

znaleźć druku, mimo, że to nie jest nasza rola, ale my jesteśmy pomocni , bo człowiek chce druki.  

Tłumaczono gdzie to znaleźć w doniesieniu do roku 2013, bo wtedy komputery jeszcze działały, 

system itd., itd.,  i proszę bardzo wysypało się i  tyle, nie ma jak pomóc człowiekowi w prosty sposób.  

Jeśli chodzi o kontrole. Poprosiłem Panią Agnieszkę, aby pokazała kontrole w Urzędzie 

Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim, to długo dziewczyna szukała, tak to jest wszystko 

przejrzyste i piękne.  

Radna Kiecenka wtrąciła, że możemy  więc być dla nich wzorem.  

Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec odpowiedział, że nie mówi, że nie i ten argument, że inni nie 

mają też do mnie nie przemawia, w sensie argumentu, ale tylko opisuje jaka jest sytuacja, jaka jest 

rzeczywistość.  Nie tu nie będzie żadnej walki. 

Przewodniczący Nieratka potwierdził i dodał, że może się założyć. 

Radna Kiecenka dodała, że informacja publiczna jest dla obywateli i jeśli obywatel zgłasza jakiś 

problem, to myślę, że warto brać to pod uwagę.  

Przewodniczący Nieratka poddał wątpliwości czy taka osoba w ogóle istnieje, ponieważ zdziwił się 

jak zobaczył adres z Warszawy.  

Sekretarz wyjaśnił, że bez względu czy osoba faktycznie istnieje, czy podaje się pod pseudonimem 

(np. Gargamel)  to trzeba wniosek taki rozpatrzeć, bo ludzie mieli normalnie sprawy w sądach. 



 Opowiedział również inny przykład. Jak się zatrudnił 8 lat temu wysłano Sekretarz na szkolenie i 

spotkał się z człowiekiem – Kajetan Wojsyk i on był Naczelnikiem Wydziału Administracyjnego  w 

mieście Częstochowa i on był informatykiem z wykształcenia i uznał, że będzie szedł w kierunku 

odbiurokratyzowania, odejścia od papierów, przez system informatyczny, więc bardzo szczytny cel i 

po prostu to robił. Powprowadzał podpisy elektroniczne, zdalna pracę itd. Finał zaraz powiem. 

Wróciłem tutaj z pomysłem, że może coś tu zreformować i zrobić, żeby to jakoś usprawnić. 

Przyjechała Regionalna Izba Obrachunkowa – papiery, to jest papier? , to jeszcze 5 papierów!, 

zestawienie, to jest zestawienie? to jeszcze 3 zestawienia itd. I Wojsyk zrezygnował w końcu, ale on 

był Gargamelem dosłownie, bo robił wstręty wysyłał pisma podpisane podpisem elektronicznym np. 

do sądu, a jak miał się wstawić do sądu wysłał usprawiedliwienie , sad go ukarał to robił sprawę na 

prezesa sądu, dlaczego go ukarał, przychodził nieprzygotowany. Teraz pracuje w jakimś instytucie w 

Warszawie, bo do praktyki się nie nadaje.  Nie dał rady, musi się zajmować teorią, szkoli, ale teraz 

nikt już nie chce chodzić na te szkolenia.  Były praktyczne jak coś zmieniał, a jak się zaczęło bicie piany 

to sobie ręce rozłożyli itd. Także to nie jest przypadek odosobniony, bo mamy takich przypadków 

więcej.  

Nie było więcej pytań do Sekretarza.  

 

3. Wnioski Komisji.  

Naruszenia, które zostały wskazane w skardze i zostały usunięte:  

 wyznaczone są osoby odpowiedzialne za umieszczane treści, które są wpisane (widoczne, 

aktywne) na stronie pod umieszczonym materiałem; 

 udostępniono wykaz ewidencji, rejestrów oraz określono na jakiej zasadzie można domagać 

się udostępnienia informacji publicznej w tym zakresie; 

 

Radna Kiecenka i radny Kozioł nie zgadzają się z proponowanym uzasadnieniem. Uważają, że skarga 

była zasadna, ponieważ: 

1. Trzeba rozróżnić udostępnianie informacji na wniosek, a informacji, która ma być  

udostępniana na  BIPie, do czego zobowiązał odpowiednie organy ustawodawca. W tym 

zakresie trudno mówić o fizycznej odmowie dostępu do informacji publicznej – na papierze, 

ponieważ odmowa ta nastąpiła poprzez brak udostępnienia informacji publicznej na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej. W tym sensie nie zgadzamy się z tym, że skarga dotyczy 

hipotez i domniemań. 

2. Wykaz rejestrów został fakt faktem przygotowany, ale można domniemać, że ze względu na 

skargę (Nastąpiło to dwa dni od napisania skargi, w dniu rejestracji skargi  w Urzędzie Miejski 

– co można sprawdzić w rejestrze zmian na stronie BIPu. 

3. W przypadku dokumentacji z kontroli istotne jest, że wymaga tego ustawodawca, a nie 

istotne jest, że to gdzieś jest umieszczone na jakimś innym BIPie. Naruszenie to nie zostało w 

dalszym ciągu uzupełnione i zgodnie z przedstawioną propozycją uzasadnienia nie ma woli do 

jego uzupełnienia.  

Przewodniczący Nieratka, radny Sadowski, radny Kędzia nie zgłosili żadnych wniosków, twierdząc, 

że nie są prawnikami. Zgadzają się z uzasadnieniem mecenasa.  



Przewodniczący Nieratka jako powód podał, że uzasadnienie jest ładnie napisane, nie jest 

bezkrytycznie, są zalecenia itd. Uważa, że nie są to zaniedbania, a jedynie może zaniechania. Może 

nie wszystko zostało jeszcze zrobione, ale padła deklaracja ze strony Sekretarza, że będzie to 

uzupełniane.  

Radna Kiecenka oraz radny Kozioł wnioskowali, aby w przyszłości wcześniej przedstawiano radnym 

proponowane projekty uzasadnień, uchwał.  

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie proponowanego uzasadnienia do uchwały dotyczącego 

skargi złożonej przez Pana Karola Bregułę. 

Wynik głosowania: „za” – 3 , „przeciw” – 2, „wstrzymał się” – 0  

Projekt uzasadnienia zostało przyjęty.  

Przewodniczący zaznaczając, że to jest projekt zapytał, czy ktoś chciałby złożyć wniosek o jego 

zmianę.  

Radna Kiecenka poinformowała, że jest wiele rzeczy, z którymi się nie zgadza, ale w sytuacji przyjęcia 

już uzasadnienia nie widzi sensu przegłosowywania zmian.  

Przewodniczący ponownie zapytał o wnioski. 

Radna Kiecenka wnioskuje, aby w zakładce „Audyty i kontrole” były udostępnianie dokumenty z 

kontroli, np. protokoły, zgodnie z ustawą o u.d.i.p.,  a nie same sprawozdania pracowników Urzędu i 

aby taka informacja znalazła się w projekcie uzasadnienia do uchwały. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek radnej Kiecenka: „za” – 3, „przeciw” – 2, 

„wstrzymał się” – 0 

 

Ze względu na złożony wniosek, ponownie poddano pod przegłosowanie projekt uzasadnienia 

przygotowanego przez mecenasa dołączonego do uchwały:  

Wynik głosowania: „za” – 3, „przeciw” – 2, „wstrzymał się” – 0  

 

4. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący poinformował, że została udzielona odpowiedź na wniosek złożony do Komisji 

Rewizyjnej przez radną Kiecenka dotyczący przeprowadzanej kontroli dróg gminnych.  

Odpowiedź została odczytana oraz dołączona do protokołu, jako załącznik nr 3.  

 



Wobec wyczerpania tematów do dalszej dyskusji przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Piotr 

Nieratka o godzinie 14:30 zakończył posiedzenie komisji.  

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący: 

 

Katarzyna Kiecenka      Piotr Nieratka 
Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 
 

 

Załączniki: 

1. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca w zakresie 

publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej przygotowany przez mecenasa 

Ryszarda Piertasa, 

2. Artykuł pt. „Mamy kłopot z nadużywaniem prawa do udostępniania informacji publicznej”. 

3. Kserokopia dpowiedzi na wniosek złożony przez radną Kiecenka do Komisji Rewizyjnej.  

 


