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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:

 
1. Jakie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Jury Krakowsko - Częstochowskiej o wartości
3.500  zł  zostały  przekazane  Polskiemu Związkowi  Alpinizmu zgodnie  z  Porozumieniem  z  dnia
05.08.2010r.? Proszę o udostępnienie informacji na temat tytułu publikacji, jej ceny jednostkowej oraz
ilości przekazanych egzemplarzy.
2. Jakie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Jury Krakowsko - Częstochowskiej o wartości
2.000  zł  zostały  przekazane  Polskiemu Związkowi  Alpinizmu zgodnie  z  Porozumieniem  z  dnia
30.09.2013r.? Proszę o udostępnienie informacji na temat tytułu publikacji, jej ceny jednostkowej oraz
ilości przekazanych egzemplarzy.
3. Kto reprezentował Polski Związek Alpinizmu, podpisując ww. porozumienia?
4. Na jakich 57 drogach wspinaczkowych zostały zainstalowane (osadzone) punkty asekuracyjne i w
jakich ilościach w ramach realizacji  zadania  publicznego  pn.  "Bezpieczna  Jura  2014"  (zgodnie  z
umową  nr 1941/GR/2014)? Proszę  o  udostępnienie informacji  w formie adekwatnej do  zestawień
tabelarycznych (zawierających dane o  nazwie rejonu,  nazwie skały,  nazwie drogi,  trudności,  ilości
osadzonych ringów i stanowisk) zawartych w złożonych sprawozdaniach z realizacji podobnych zadań
publicznych we wcześniejszych latach.

 
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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