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Wniosek 

Szanowny Pan 

Marek Nicewicz 

Wójt Gminy Lubicz 

Dotyczy: Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy Lubicz. 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na pobór krwi dn. 9 kwietnia 2022 r. 

w godz. 10.00- 14.00 na parkingu przed Urzędem Gminy w Lubiczu Dolnym oraz na 

upublicznienie tej informacji przez Promocję Gminy. 

Z poważaniem 

Teresa Klawińska . l 
~ VI) _.. I 
..J~e.-- ~ v0')( 



Lubicz, 4 kwietnia 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.9.2022 
 

             Pani  
Teresa Klawińska                                                                  

                             Radna Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 31 marca 2022 r. dotyczący poboru krwi w dniu  

9 kwietnia br. w godz. 10.00 – 14.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Lubiczu Dolnym, 

uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na powyższe oraz informuję, że Referat Promocji 

i Komunikacji Społecznej przygotował stosowny materiał informacyjny i upublicznił go na 

stronie internetowej gminy, w newsletterze oraz na facebooku gminnym. 

 

                                                                                                Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                     Marek Nicewicz 

 

 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresatka 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 



Teresa Klawińska 

Radna Gminy Lubicz 

Lubicz Dolny 
:-~v·,_, ... :u 2022 -03- 3 1 

Wniosek 

Lubicz 29.03.2022 r. 

Szanowny Pan 

Marek Nicewicz 

Dotyczy: zapoznania się dzielnicowych policji z radnymi i sołtysami Gminy Lubicz. 

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie spotkania dzielnicowych policji 

(przynależących do naszych sołectw) z radnymi i sołtysami Gminy Lubie?:, w celu zapoznania 

się i wymiany spostrzeżeń. 

Proszę o upublicznienie w mediach gmmy dzielnicowych danych sołectw 1 

możliwościami nawiązania kontaktu. 

Z poważaniem 

Teresa Klawińska 
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Lubicz, 4 kwietnia 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.10.2022 
 

             Pani  
Teresa Klawińska                                                                  

                             Radna Gminy Lubicz 
 

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 31 marca 2022 r. dotyczący zorganizowania 

spotkania dzielnicowych policji (mających nadzór nad sołectwami z terenu gminy) z radnymi 

i sołtysami Gminy Lubicz, w celu zapoznania się i wymiany spostrzeżeń informuję, że                       

28 kwietnia br. na sesji Rady Gminy Lubicz będzie gościł Komendant Komisariatu Policji 

w Dobrzejewicach podkom. Tomasz Markowski. Będzie zatem okazja do przedstawienia mu 

wniosku Pani Radnej i korzystając z obecności wszystkich zainteresowanych, ustalenia 

formuły, daty ora bliższych szczegółów dotyczących proponowanego spotkania.  

W kwestii upublicznienia w mediach danych kontaktowych informuję, że są one 

zamieszczone na stronie gminy www.lubicz.pl: 

 - dane dzielnicowych znajdują się w zakładce „Informator” pod hasłem „Policja”   

 - dane sołectw znajdują się  na podstronie „Mieszkaniec” w zakładce „Sołectwa.”  

  

                                                                                                           Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                                Marek Nicewicz 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresatka 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 

 


