
Temat:  Re: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Data:  2016‐01‐25 13:01
Nadawca:  Jerzy Natkański < ukuczki@gmail.com>
Adresat:  Obywatelska WSPINKA <obywatelska@wspinka.org>

Witam,
Uprzejmie informuję że Fundacja nie posiada informacji,  o które Państwo występują.
Proponujemy zwrócić się do właściwych jednostek ZUS i Urzędu Skarbowego.

W dniu 11 grudnia 2015 19:44 użytkownik Obywatelska WSPINKA <obywatelska@wspinka.org>
napisał:
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
00‐087 Warszawa ul. Corazziego 5/24

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art.  2 ust.  1 i  art.  10 ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o  dostępie do
informacji  publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę  o  udzielenie mi  następujących
informacji  publicznych,  związanych z  zawartymi  w  dniach 1  września  2008r.  i  14  stycznia  2009r.
umowami o dzieło z p. Włodzimierzem Porębskim:

 
1. Proszę o  udostępnienie kopii dokumentów potwierdzających wykonanie przez p. Włodzimierza
Porębskiego  zamówionych  dzieł  (obejmujących  wszystkie  części  dzieł,  w  szczególności
dotyczących instalacji stałych punktów asekuracyjnych na drogach skalnych zgodnie z wykonanymi
dokumentacjami)  zgodnie  z  ww.  umowami,  tj.  protokołów  zdawczo-odbiorczych,  dokumentacji
powykonawczej itp.
2. Proszę o  udostępnienie kopii dokumentacji dotyczącej wytyczenia oraz zainstalowania stałych
punktów asekuracyjnych na drogach skalnych w Dolinie Kobylańskiej w gminie Zabierzów wykonanej
zgodnie z umową o dzieło z dnia 1 września 2008r.
3. Proszę o  udostępnienie kopii dokumentacji dotyczącej wytyczenia oraz zainstalowania stałych
punktów  asekuracyjnych  na  drogach  skalnych  na  Okienniku  Wielkim  w  Skarżycach  w  gminie
Kroczyce wykonanej zgodnie z umową o dzieło z dnia 14 stycznia 2009r.
4.  Proszę  o  udostępnienie  kopii  uzgodnień  działań  z  władzami  gminy  Kroczyce  i  władzami
Zabierzowa oraz innych czynności związanych z realizacją ww. umów o dzieło.
5. Proszę o udostępnienie kopii wystawionych rachunków do ww. umów o dzieło a w przypadku ich
nie  wystawiania  przez  przyjmującego  zamówienie  proszę  o  udostępnienie  kopii  potwierdzeń
dokonanych  wszystkich  płatności  wynikających  z  ww.  umów  o  dzieło  w  tym  także  płatności
zobowiązań na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 
Wnioskowane  informacje  proszę  przesłać  w  formie  elektronicznej  na  adres  e-mail:
obywatelska@wspinka.org lub  wskazać  dokładną  lokalizację  w sieci  Internet  gdzie  znajdują  się  te
informacje (adres strony www).

 
W razie odmowy udzielenia informacji proszę o wydanie decyzji w trybie KPA (Wyrok NSA z 2009-12-16
OSK 1002/09).
‐‐

Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org
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E-mail: obywatelska@wspinka.org

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
Adres: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz
Strona WWW: http://wspinka.org

KRS: 331588 | NIP: 7343380796 | REGON: 120951484
Nr konta: 36 2130 0004 2001 0490 3092 0001

‐‐
pozdrawiam,
 
Jerzy Natkański
Dyrektor Zarządu Fundacji  Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
tel. +48 606 479 579, e‐mail:  ukuczki@gmail.com
ul. Corazziego 5/24, 00‐087 Warszawa , NIP: 527‐23‐07‐689, REGON 012014197
Konto bankowe Millennium Bank  04 1160 2202 0000 0000 5515 5611
Organizacja Pożytku Publicznego. KRS 0000084062
www.fundacjakukuczki.pl. 
 
Przekaż swój 1% podatku za rok 2015 lub wpłać darowiznę korzystając z opcji wpłat on‐line PayU, PayPal na
stronie Fundacji
Wesprzyj nasze akcje: Polskie Himalaje, Polski Himalaizm Zimowy im.A.Hajzera, Fundusz im.Andrzeja Zawady,
Fundusz Pomocowy im.Krzysztofa Berbeki, , Nasze Skały, Tatry bez Młotka i baza tatrzańska,  Pro Memoria oraz
inne.
Pomóż naszym podopiecznym : Pawłowi Kuliniczowi, Ewie Czuchry, Arturowi Pierzchniakowi, Annie Tyszkiewicz.
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