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WNIOSEK 

O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
 Działając imieniem własnym w interesie publicznym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz 1198 z późn. 

zm.) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy  dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Dz. U. Nr 73, poz. 350 z późn. zm.) 

 

WNOSZĘ O 

 

Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej następujących kwestii z lat 2013-2015: 

 

1. Liczby ludności zamieszkujących gminę (stan na 31 grudnia danego roku). 

2. Sumarycznej wielkości dochodów własnych Gminy wyrażonych w poszczególnych 

latach. 

3. Sumarycznej wielkości wszystkich dochodów Gminy w poszczególnych latach. 

4. Sumarycznej wielkości wszystkich wydatków Gminy w poszczególnych latach. 

5. Wpływów Gminy ze sprzedaży składników majątkowych w poszczególnych latach. 

6. Sumarycznej wielkości wpływów Gminy w poszczególnych latach z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. 

7. Sumarycznej wielkości wpływów Gminy w poszczególnych latach, z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, niemających osobowości 

prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. 

8. Liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie (stan na 31 grudnia 

danego roku). 

9. Wysokości diety radnych za sesję oraz stopnia procentowego uczęszczania na sesje. 

10. Ilości sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady Miasta podczas roku kalendarzowego. 
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11. Wysokości całkowitego rocznego wynagrodzenia Prezydenta. 

12. Wpływów z podatków i opłat lokalnych, w tym wyszczególnienie poszczególnych 

podatków i opłat lokalnych występujących w gminie. 

13. Ceny 1m3 wody oraz ścieków (stan na 31 grudnia). 

14. Sposobu naliczania i wysokości opłat za gospodarowanie nieczystościami(stan na 31 

grudnia). 

15. Zadłużenia Gminy w poszczególnych latach (stan na 31 grudnia). 

16. Wykazu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

którym Gmina udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa 

w rozdziale 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

17. Wskazania szacowanej wartości majątku gminnego (stan na 31 grudnia). 

 

Proszę, aby wykaz zawierał wszystkie szczegółowe dane (w szczególności dot. pkt. 16), tj. 

podstawę prawną, na podstawie której została udzielona ulga, jej wysokość oraz nazwę 

beneficjenta ulgi. 

 

Proszę o odesłanie żądanych informacji na adres korespondencyjny wnioskodawcy 

lub adres poczty elektronicznej: biuro@kulesza.pl 

  

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

- zarząd samorządu terytorialnego zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości, 

w terminie do dnia 31 maja roku następnego, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat, udzielono w danym roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na 

raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy podanie do publicznej 

wiadomości wykazu, o którym mowa powyżej, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej. 

W tym miejscu wypada jedynie przypomnieć, że poszczególne uregulowania niniejszej 

ustawy stanowią jedynie rozszerzenie art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 

w myśl którego prawo do informacji publicznej jest prawem obywatela, realizowanym na 

zasadach skonkretyzowanych w ustawie. Biorąc pod uwagę powyższe, nie może być 

wątpliwości, iż zasadą jest udostępnienie informacji publicznej, natomiast jedynie wyjątkiem 

odmowa udostępnienia żądanej informacji. 

 Pragnę przypomnieć, iż niniejszy wniosek, jako realizujący wszystkie przesłanki 

wskazane w ustawie o dostępie do informacji publicznej, winien zostać rozpatrzony 

pozytywnie, a co za tym idzie zgodnie z art. 14 w/w ustawy, żądane dokumenty winny zostać 

udostępnione w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

Powyższy wniosek został wysłany na adres elektroniczny urzędu gminy: 

urzad_miasta@lublin.eu, wraz z załącznikiem, w którym należy uzupełnić informacje, 

o które proszę w powyższym wniosku. 

 

 

    

Z wyrazami szacunku 

 

Jakub Kulesza 

Poseł na Sejm RP 

  

  


