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ul. Krasickiego 25, 42‐500 Będzin

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
realizacją  projektu:  Ochrona  cennych  przyrodniczo  siedlisk  nieleśnych,  charakterystycznych  dla  obszaru  Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd finansowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+:

 
1.  Proszę  o  udostępnienie informacji  w formie zestawienia o  osobach biorących udział z ramienia Polskiego
Związku Alpinizmu (partnera  w ww.  projekcie)  w trakcie  tworzenia  wniosku aplikacyjnego  dla  ww.  projektu a
następnie w realizacji ww. projektu. W zestawieniu proszę o podanie imienia i nazwiska, pełnionej funkcji w PZA,
zakresu prowadzonych działań oraz czasu (okresu) prowadzonych działań.
2.  Proszę  o  udostępnienie  kopii  wszelkiej  korespondencji  prowadzonej  przez  przedstawicieli  ZPKWŚ  z
przedstawicielami Polskiego Związku Alpinizmu w okresie od 01.01.2010r. do dnia 11.05.2015r. (w szczególności
związanej z ww. projektem na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego oraz jego późniejszej realizacji). Proszę o
udostępnienie kopii korespondencji zarówno do jak i od przedstawicieli PZA w formie tradycyjnej "papierowej" jak
również elektronicznej (e-mail).
3. Proszę o udostępnienie kopii notatek służbowych lub innych dokumentów dotyczących przeprowadzonych wizji
lokalnych w terenie z udziałem P. Włodzimierza Porębskiego jako przedstawiciela PZA,  w ramach ww. projektu.
4. Czy P. Włodzimierz Porębski (pełnomocnik PZA) był lub jest członkiem Komitetu Sterującego w ramach ww.
projektu? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o  udostępnienie dokumentów związanych z jego pracami w
Komitecie Sterującym oraz udostępnienie informacji o czasie (okresie) jego członkostwa w Komitecie Sterującym.
Jeżeli  odpowiedź  jest  negatywna, proszę  o  udzielenie informacji  na temat zasad udziału i  zakresu działań P.
Włodzimierza Porębskiego w ramach Komitetu Sterującego a także ich czasu (okresu).

 
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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