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Nasz Garbów i l carbów, 5 sierpnia 2013
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Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Garbów 28
21-080 Garbów

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
w sprawie kontroli przeprowadzanych w gminie Garbów

Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo prasowe oraz statutu Gminy
Garbów, prosimy o dostarczenie W drodze pisemnej następujących informacji idokumentów je
potwierdzających dotvczacvch wszvstkich kontroli instytucji zewnętrznych, jak też kontroli WeWnętrZnych, o ile
takie były, jakie były przeprowadzane na terenie Gminy GarbóW przez wszelkie instytucje nadzorcze 1stycznia
2006 roku do 1 sierpnia 2013 roku.

Lista wymaganych informacji:

L Nazwa organu kontrolującego
2. Nr ewidencyjny kontroli
3. Imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę
4. lmię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Gminę Garbów, których czynności dotyczyła dana

kontrola
5. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia kontroli
6' Formalny zakres kontroli określony przez organ kontrolny
7. Kopie dokumentów pokontrolnych wydanych przez organ kontrolujący takie jak wnioski i zalecenia

pokontrolne i tym podobne.
8' Sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych przez Władze Gminy.

Wobec braku wyżej wymienionych informacji w Biuletynie lnformacji Publicznej Gminy Garbów odnośnie
kontroli i wielu innych dokumentów, co jest karygodnym zaniechaniem i złamaniem Wprost przez Władze
Gminy prawa (Ustawa o dostępie do informacji publicznej) , prosimy o jak najszybsze przesłanie wyżej
wymienionych informacji i kopi dokumentów je potwierdzających w formie pisemnej na adres redakcji.

Prosimy również o udzielenie pisemnej informacji czy i w jaki sposób wójt Gminy Garbów zamierza ukarać
osobę odpowiedzialną za wieloletnie zaniedbania i braki w dokumentacji w BlP Gminy Garbów, tj. Sekretarza
Gminy Garbów.Zaznaczamy, że brak reakcji Wójta Gminy Garbów na tak długotrwające zaniedbania ze strony
jednego z urzędników Gminy odbieramy jako wYraz całkowitego lekceważenia lokalnej wspólnoty
obywatelskiej.

Nasz Garbów
Przybysławice 153A
21-080 Garbów

Dariusz Rodzik
Redaktor Naczelny

Z poważaniem,


