Szanowni Państwo
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie
proszę o udostępnienie następujących informacji:
W związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, zgodnie z którym udostępnieniu podlega informacja
publiczna, w szczególności o:1)polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym
o:a)zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)projektowaniu aktów normatywnych, c)programach w zakresie realizacji zadań
publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań
oraz w związku zart. 7 ust 1 pkt 5) i pkt 14) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zgodnie z którym do zadań
własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których
w szczególności należy m.in. ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli,
proszę o podanie informacji:
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1 Czy planują Państwo przyjęcie rezolucji/uchwały/stanowiska w
. sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3484) i skierowanie jej do odpowiednich instytucji
państwowych?
Link do projektu ustawy (głosowanie w Sejmie już w czerwcu br.):
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3484&fbclid=IwAR3
YaDMdZ84j70Ky5_0JTwNNT8tT_hg5CDXQQcrauWqKkFSkgHVQmULS
CHg
2 Czy zamierzają Państwo poinformować mieszkańców swojej gminy
. (podać do publicznej wiadomości) informację na temat tego, iż po
wprowadzeniu megaustawy moce działających na terenie gminy
anten nadawczych (BTSów) mogą wzrosnąć 100-krotnie?

Jednocześnie, stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, określam następujący sposób i formę udostępnienia powyższej
informacji: przesłanie na adres mailowy: doasi3@o2.pl
Z poważaniem,
Załączniki:
1.
Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484),
2.
Ulotka Prawda Fałsz Koalicji Polska Wolna od 5G.

