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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zapytanie w punkcie 1 Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 11 lipca 2013 roku, oraz w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 Sygn. akt II SAB/Wa 521/13,
przedstawiam poniżej „wykaz zdarzeń” obejmujący wnioskowane w punkcie 1 informacje:

Data wpływu

Treść wystąpienia

20130104

Opóźnienia w wydaniu rozporządzenia dot. określenia wykazu gmin
poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w lipcu 2012 r.

2013-01-14

Zasiedzenie przez gminę nieruchomości,
samoistnym Skarbu Państwa

2013-01-21

Utworzenie wojewódzkich centrów usług wspólnych

2013-01-29

Zasady wykorzystywania środków budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

2013-01-31

Decyzje podejmowane przez władze Łodzi

która

była

w posiadaniu

1

2013-02-19

Opóźnienia w informatyzacji urzędów państwowych w Polsce

2013-03-01

Zmiana ustawy z dnia 11.11.2001 r o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych_w_wyniku_działania_żywiołu

2013-03-04

Założenia do ustawy samorządowej Starosta Lubaczowski

2013-03-04

2013-03-15

-

Projekty aktów normatywnych, zlecone w latach 2008-2012 do
przygotowania podmiotom zewnętrznym
Wydłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia Prezesa RM dot.
wykazu gmin, w których można zastosować przepisy o szczególnych
zasadach odbudowy

2013-04-02

Nadanie miejscowości Stepnica statusu miasta

2013-04-10

Możliwości i zasady tworzenia na obszarze gminy miejskiej jednostek
pomocniczych: dzielnic i sołectw

2013-04-20

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym

2013-04-22

Stacja bazowa telefonii komórkowej w Gminie Gryfów Śląski

2013-04-30

Realizacja „Programu dla Odry 2006”

2013-06-05

Współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej z Ukrainą

2013-06-12

Usuwanie skutków klęski żywiołowej w powiecie kamiennogórskim

2013-06-17

Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

2013-06-19

W sprawie działań podejmowanych
wykorzystywania technologii cyfrowej

2013.06.26

Nieprzestrzeganie przez Wojewodę Lubelskiego wytycznych
Administracji i Cyfryzacji

2013-07-01

Interpretacja artykułów ustawy o dostępie do informacji publicznej

2013-07-03

Proces podejmowania decyzji dla lokalnych inwestycji środowiskowych

2013-07-08

Wydanie rozporządzenia z uwzgl. jST o szczególnych zasadach odbudowy
powodzie

2013-07-22

Nadmierne metrykowania druków urzędowych, zwłaszcza w sprawach
błahych

w

celu

upowszechnienia
Ministra

—

2

2013-07-22

Udzielenie pomocy
z Rembertowa

2013-07-23

Usuwanie skutków powodzi w 2013 r. w rejonie Proszowic

2013-07-25

Naliczanie wysokiej kary pieniężnej dla firmy „Karex” przez Pocztę Polską

2013-07-26

Czynności podjęte w kwestii odbiurokratyzowania
Działania na przyszłość

2013-07-30

Wielkość pomocy rządowej dla gmin woj. śląskiego poszkodowanych przez
nawałnice

2013-08-01

2013-08-05

poszkodowanej

w

pożarze

rodzinie

Mizero

polskiego prawa.

Postępowania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z odmową
wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie p. Jana Kacperskiego
Wniosek o usunięcie szkód powstałych wskutek zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej, spowodowanej przez opady, które wystąpiły
w 2012 r.

2013-08-05

Pomoc w walce z bezprawnymi
Burmistrza Miasta Limanowa

2013-09-02

Reklamy emitowane w polskich mediach w j. obcym

2013-09-09

Nieuzasadnione zróżnicowania warunków prowadzenia dział. gosp. na
terenach będących w gestii Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście,
a także Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Zarządu Morskiego Portu Gdynia

2013-09-23

Zasady wynagradzania komisji
dyscypliny finansów publicznych

2013-10-03

Wymogi formalne, których spełnienie
o stanowisko sekretarza gminy

2013-10-14

Kampanie społeczne finansowane przez MAC

2013-10-17

Kwota środków przeznaczona zostanie w przyszłym roku na szeroko pojętą
cyfryzację w województwie lubelskim

2013-10-28

Środki MAC na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

2013-11-26

Stanowiska Kongresu Gmin Wiejskich RP dot. m.in. wdrażania systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz niezbędnych zmian
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

działaniami

orzekających

prowadzonymi

w sprawach

uprawnia
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