
PmśŁ,a o infomacje

Data:    18.06.?fl?O   rlq.4Ę:47   CEST]
Od:                                                         :mail.com
Do:   urzad@santok.pl
Temat:   Prośba   o   informac].e
Wydrukowany  przez:   Urząd   Gminy   Santok

Zapraszam  Cię  do  wypełnienia   formularza:
Prośba   o   informacje

https://whm-Ol.i.media.pl:2096/cpsess2529024084morde/imp/vi..
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Aby   wypełnić   formularz,   wejdź   na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLScMn6YwbaEelqnoM4aoufYGAwdA3_4Mx2plmLEwSRgw5XLgpg
/viewform?vc=0&amp; c=©&amp;w=1&amp; usp=mail   form   link

Dzień   Dobry!
w  trybie  dostępu  do  informacji   publicznej   bardzo  proszę  o  udzielenie  odpowiedzi   na   kilka  pytań.
Z  góry   dziękuję   za   pomoc,
z   poważaniem.

Formularze  Google:   twórz   i   analizu].   ankiety.
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•ośba o infomacje https://docs.google.com/forms/d/e/lFAlpQLScMn6YwbaEelqn...

Prośba o informacje
Dzień  Dobry!

w związku z analizą problemu śmiertelności pomiędzy dziećmi i młodzieżą a osobami na

starcie dorosłego życia bardzo proszę o udzielenie przez Państwa urząd odpowiedzi na kilka

precyzyjnych pytań dotyczących Państwa Gminy.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w tym formularzu gdyż dane od Państwa Urzędu
będą porównywane z danymi z Gmin ościennych. Ujednolicona forma odpowiedzi pozwoli
na sprawniejsze i bardziej precyzyjne osiągnięcie celu jaki jest integracja danych
uzyskanych od jednostek samorządu terytorialnego z danymi uzyskanymi od Komendy
Głównej  Policji.

Pytanie kieruję do Państwa ponieważ dane Głównego Urzędu Statystycznego są uogólniane
do poziomu powiatów a konieczne potrzebuję dane dotyczące Waszej Gminy wobec czego

prośba do Was jest jak najbardziej uzasadniona.

Na wstępie proszę o wpisanie oficjalnego adresu mail do korespondencji z Waszym
Urzędem.

*Wymagane

Adres e-mail *

Twój adres e-mail

P



ośŁq o infomacje hftps://docs.google.com/foms/d/e/lFAlpQLScMn6YwbaEelqn...

odpowiedzi proszę udzielić na kolejnej karcie bo tam jest umieszczony formularz
do uzupełnienia

Pytań jest lączne 14 (czternaście). W ankiecie proszę Wasz Urząd o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania
zgony osób w wieku 13-19 Iat
lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1995-2000 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2013 ?
Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 1996-2001  zgloszono do Państwa Urzędu w roku 2014 ?
Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 1997-2002 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2015 ?
lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1998-2003 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2016 ?
lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1999-2004 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2017 ?
Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 2000-2005 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2018 ?
Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 2001-2006 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2019 ?
zgony osób w wieku 19-24 lat
lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1989-1994 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2013 ?
lle zgonów ludzi urodzohych w latach 1990-1995 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2014 ?
Ile zgonów ludzi urodzonych w latach` 1991-1996 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2015 ?
lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1992-1997 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2016 ?
Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 1993-1998 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2017 ?
lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1994-1999 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2018 ?
lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1995-2000 zgłoszono do Państwa Urzędu w roku 2019 ?

proszę wpisać AKTUALNY numer REGON Państwa Urzędu *
proszę o zapis bez spacji

Twoja odpowiedź

Strona 1  z 4

Nigdy nie  podawaj  w  Formularzach  Goog!e  swoich  haseł.

Ta treść nie zostata utworzona ani zatwierdzona przez Google. Zgłoś nadużyęję -Warunki korzystania z usługi -
Ochrona danych osobowyęh
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Santok, 07.07.2020

USC.5351.1.2020

Dotyczy: Wezwanie do wykazania,  iż uzyskanie informaci.i publicznej. przetworzonej jest szczególnie

istotne dla interesu publicznego.

Na  podstawie art.  3  ust.  1,  pkt.  1  ustawy z dnia  06 września  2001  r. o dostępie do  informacji

publicznej  (Dz.  U.  2019  poz.  1429  z  późn.  zm.),  po  otrzymaniu  wniosku  o  udostępnienie  informacji

publicznej  w  przedmiocie  udostępnienia  danych  dotyczących   ilości  zgonów  zarejestrowanych  we
wskazanych  przez  Państwa  latach  oraz dotyczących  osób  z  poszczególnych  przedziałów wiekowych,

wzywa Pana do wykazania iż uzyskanie informacj.i, o której mowa we wniosku jest szczególnie istotne

dla interesu publicznego. Jednocześnie wzywamy również do wskazania adresu korespondencyjnego.

W  trakcie  postępowania  toczącego  się  w  Urzędzie  Gminy  Santok,  ustalono  że  informacj.a

publiczna, o którą Pan wnioskuje jest informacją publiczną przetworzoną.  Istotą informacji publicznej.

przetworzonej   -     w   odróżnieniu   od   informacji   publicznej.   prostej,   która   udostępniana  jest   bez
wykazywania przesłanki interesu publicznego -  jest fakt składania się na taką informację pewnej. sumy

informacji     publicznej     prostej,     której.     przygotowanie     poprzedzone    j.est     przeprowadzeniem

odpowiednich analiz/sporządzeniem zestawień/wyciągów/usunięcie danych chronionych prawem.

Uzyskanie  dostępu  do  informacji  publicznej  maj.ącej.  charakter  przetworzony,  jest  zasadne

j.edynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże,  iż udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla
interesu publicznego, nie zaś dla prywatnego interesu wnioskodawcy.

W  przypadku  nie  wykazania  przez  Pana,  w terminie  14  dni  od  daty otrzymania  niniejszego

pisma,  iż  uzyskanie  informacji  objętej  wnioskiem  jest  szczególnie  istotne  dla  interesu  publicznego,
wydana zostanie decyzj.a o odmowie udostępnienia informacji publicznej..



Roundcube Webmail  ::  Prośba o informacje

Temat      Prośba o informacje
Od

Do              <usc@santok.pl>
Data         2020-07i24 09:25

hftps://cpanel.i.media.pl:2096/cpsess8091902719/3rdparty/ro`in...

J_r`Jj,jŁ`Cut/.-3

Masz problem z wyświetleniem lub przesłaniem tego formularza?

WYPEŁNIJ W FORMULARZACH G00GLE

Wniosek
w trybie dostępu do informacji publicznej PONOWNIE bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań,
których treść załączam poniżej jako ankietę na platformie Google.Jeśli ten link nie działa proszę go
skopiować do paska w przeglądarce https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAlpQLScMn6YwbaEelqnoM4aoufYGAwdA3_4Mx2plmLEwSRgw5XLgpg/viewform?vc=0&c=O&
w=1&usp=mail_form_lin
Aby zamieścić informacje w formularzu, nie jest wymagana rejestracja konta czy podanie danych
osobowych ani nie jest wymagana instalacja czegokolwiek na Waszym komputerze. Aby zamieścić
informacje w formularzu wymagana jest dobra wola i chęć życzliwego załatwienia sprawy.  Podkreślam, że

proszę zgony zarejestrowane na terenie Waszej Gminy, tych danych nie udostępniają Państwo na BIpie ani
nie udostępnia ich GUS.

UZASADNIENIE interesu publicznego

1) Problem prób samobójczych w Polsce dotyka szczególnie dzieci i młodzież.
W roku 2018 w catej Polsce według danych GUSu zmarły 323 osoby, które w wieku zgony osiągnęły wiek
13 lat a nie przekroczyw 18 roku życia.  Komenda Główna Policji podaje, Że w roku 2018 aż 92 osoby w

przedziale wiekowym  13-18 zakończyły swoje Życie przez samobójstwo.

2) Posiadam przekazane przez Policję szczegółowe dane dotyczące samobójstw zakończonych zgonem w
odniesieniu do każdego z polskich powiatów. Chcę je skorelować z danymi dotyczącymi zgonów wśród
dzieci i młodzieży w odniesieniu do każdego z polskich powiatów a to dzięki danym z poziomu gmin. Dzięki
takiej korelacji dostarczę władzom lokalnym i społeczności lokalnej informacji o skali zjawiska w lch "małej
Ojczyźnie".

3) Główny Urząd Statystyczny owszem zbiera z gmin ale prezentuje je w sposób uogólniony tj. do grup
wiekowych nie pokrywających się z danymi gromadzonymi przez Policję.   (http://swaid.stat.gov.pl
/Demografia_dashboards/Rapony_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_15.aspx)

4) Dane z każdej z gmin pozwolą po połączeniu ich zrobić mapę zgonów,  która będzie pokrywać się
obszarowo z jurysdykcją konkretnych komend miejskich i  powiatowych Policji.

5) W ten sposób powstanie opracowanie dotyczące problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży w ujęciu
wieloletnim co z kolei pozwoli na ocenę trendów i natężenia problemu.

6) Nie ma w Polsce tak precyzyjnej analizy tego problemu dlatego trzeba to uczynić i to jest uzasadniony
interes społeczny. Taka analiza jest potrzebna i konieczna celem poprawy funkcjonowania Państwa urzędu

17.3 24.07.2020, 09:33
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https://cpanel.i.media.pl:2096/cpsess8091902719/3rdparty/roun.  .

jako jednostki samorządu terytorialnego.

7) Dodam, Że do daty złożenia tego wniosku aź ponad tysiąc polskich gmin i miast na prawach powiatu
udzieliła odpowiedzi na pytania Państwu postawione kilka tygodni temu a której odpowiedzi Państwo nie
udzielili w formie oczekiwanej przeze mnie.  Kolejne kilkaset gmin przedłużyło okres udzielenia informacji.
Od około czterystu gmin jeszcze nie nadeszły odpowiedzi.

8) Państwa niepokojąca mnie bierność/zachowawczość z pewnością nie wynika z lenistwa czy skrytości lub

zasady "tylko nie mów nikomu" jednakże bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

9) Gminy w Polsce nie mają problemu z "ręczną" analizą aktów zgonu i liczeniem danych a informacje

pochodzą z Urzędów Stanu Cywilnego a gdy gmina takowego nie posiada to z Wydziału Ewidencji  Ludności
Urzędu Gminy. Państwa Gmina należy do wąskiego grona siedemdziesięciu trzech gmin (przypominam, Że
ogólna liczba gmin w Polsce przekracza dwa tysiące czterysta).
9.1 ) Tylko siedemdziesiąt trzy gminy to takie które odmówiw lub wezwaw do uzasadnienia interesu

publicznego albo stwierdziw, że nie wejdą w formularz i wydrukują a potem wyślą skan odpowiedzi z
podpisem lub odesłały do Głównego Urzędu Statystycznego.

10) Niniejszy wniosek wraz z powyższym uzasadnieniem proszę traktować jako nowy i niezależny od tego
złożonego przez kilkoma tygodniami.

PODSUMOWANIE
Wobec powyższego proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem,

Prośba o informacje

Dzień Dobry!

w związku z analizą problemu śmiertelności pomiędzy dziećmi i młodzieżą a osobami na starcie dorosłego
Życia bardzo proszę o udzielenie przez Państwa urząd odpowiedzi na kilka precyzyjnych pytań dotyczących
Państwa Gminy.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w tym formularzu gdyż dane od Państwa Urzędu będą

porównywane z danymi z Gmin ościennych. Ujednolicona forma odpowiedzi pozwoli na sprawniejsze i
bardziej precyzyjne osiągnięcie celu jaki jest integracja danych uzyskanych od jednostek samorządu
terytorialnego z danymi uzyskanymi od  Komendy Głównej Polici.i.

Pytanie kieruję do Państwa ponieważ dane Głównego Urzędu Statystycznego są uogólniane do poziomu

powiatów a konieczne potrzebuję dane dotyczące Waszej Gminy wobec czego prośba do Was jest jak
najbardziej uzasadniona.

Na wstępie proszę o wpisanie oficjalnego adresu mail do korespondencji z Waszym Urzędem.

Adres e-mail *

odpowiedzi proszę udzielić na kolejnei. karcie bo tam jest umieszczony
formularz do uzupełnienia
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httpswcpanel.i.media.pl:2096/cpsess8091902719/3rdparty/roun.

Temat      Prośba o informacje

::           :°urs:::atin:oę:p°,g>[e <f°rms-recelpts-noreply@googie.com>
Data         2020-07-2412:30

DziękujemyzawypełnienieformularzaProśbaojnformacj.ę

Otrzymaliśmy od Cjebie następuj.ące jnformacje:

Prośba o informacj.e
Dzień  Dobry!

wzwiązkuzanaliząproblemuśmjertelnościpomiędzydziećmiimłodzieżąaosobamjnastarciedorosłego

życiabardzoproszęoudzielenieprzezPaństwaurządodpowiedzinakilkaprecyzyjnychpytańdotyczących

Państwa Gminy.

BardzoproszęoudzielenieodpowiedziwtymformularzugdyżdaneodPaństwaUrzędubędąporównywane

zdanymizGminościennych.UjednoliconaformaodpowiedzipozwoWnasprawniejszeibardziejprecyzyjne

osiągnięciecehjawjes{integracj.adanychuzyskanychodjednosteksamorząduterytorialnegozdanymi

uzyskanymi od Komendy Głównej Policji.

PytaniekierujędoPaństwaponieważdaneGłównegoUrzęduStatystycznegosąuogólnianedopoziomu

Pn°a=:`aar`:::,%:ea=h:=.P.°`aebuŃdanedotyczącewa§zejóm.inyśo;;:że.=::r=-s=="ś.:.#av§U}evsutŁj'au:
najbardzjej uzasadniona.

NawstępieproszęowpisanieoficjalnegoadresumandokorespondencjizWaszymUrzędem.

Adres e-mail *

usc@santok.pl

odpowiedziproszęudzielićnakolejnejkarciebotamjestumieszczony
formularz do uzupełnienia
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proszę wpisać AKTUALNY numer REGON Państwa Urzędu *
proszę o zapis bez spacji

000548459

zgony osób w wieku  13-18 lat

proszę o odpowiedź na siedem konkretnych pytań  (dotyczy danych z Urzędu Stanu Cywilnego -zgony
zarejestrowane na terenie gminy)

lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1995-2000 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2013 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 1996-2001  zgłoszono do Państwa Urzędu
w roku 2014 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

24.07.2020,12:
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Ile zgonów ludzi urodzonych w latach  1997-2002 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2015 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

lle zgonów ludzi urodzonych w latach  1998-2003 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2016 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

lle zgonów ludzi urodzonych w latach  1999-2004 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2017 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

lle zgonów ludzi urodzonych w latach 2000-2005 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2018 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 2001-2006 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2019 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

zgony osób w wieku  19-24 lat

24.07.2020,12:3
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proszę o odpowiedź na siedem  konkretnych  pytań -to ostatnie pytania (dotyczy danych z Urzędu  Stanu
Cywilnego -zgony zarejestrowane na terenie gminy)

lle zgonów ludzi urodzonych w latach 1989-1994 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2013 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

lle zgonów ludzi urodzonych w latach  1990-1995 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2014 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

lle zgonów ludzi urodzonych w latach  1991 -1996 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2015 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

lle zgonów ludzi urodzonych w latach  1992-1997 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2016 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku  braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

Ile zgonów ludzi urodzonych w latach 1993-1998 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2017 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

24.07.2020,12:34
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https://cpanel.i.media.pl:2096/cpsess8091902719/3rdparty/roun...

lle zgonów ludzi urodzonych w latach  1994-1999 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku  2018  Ł

proszę wpisać liczbę a w przypadku braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

lle zgonów ludzi urodzonych w latach  1995-2000 zgłoszono do Państwa Urzędu

w roku 2019 *

proszę wpisać liczbę a w przypadku braku takich zgonów wpisać cyfrę 0

Metryczka

proszę o informacje o komórce organizacyjnej, której Pracownik udzielił(a)
odpowiedzi na pytania *
numer telefonu do  kontaktu

Uiząd Stanu Cywilnego 957287524

UutwórzwłasnyFormularzGoog±

24.07.2020,12:34


