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URZĄD GMINY ZABIERZÓW

Rynek 1

32-080 Zabierzów

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. Proszę o udostępnienie kopii dokumentów związanych z realizacją przez p. Włodzimierza Porębskiego dzieła
zamówionego umową z dnia 01.09.2008 r. przez Fundację Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki i
finansowanego ze środków publicznych pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego, polegającego na
uzgodnieniu działań z władzami Zabierzowa związanych z:
-  sporządzeniem dokumentacji  dotyczącej wytyczenia oraz zainstalowaniu stałych punktów asekuracyjnych na
drogach skalnych w Dolinie Kobylańskiej w gminie Zabierzów, umożliwiających wspinaczom skalnym samodzielną
asekurację podczas pokonywania ścian skalnych,
- instalacją stałych punktów asekuracyjnych na drogach skalnych w Dolinie  Kobylańskiej w gminie Zabierzów,
zgodnie z ww. dokumentacją.
2. Czy  uzgodnienia  z  władzami  gminy  Zabierzów opisane w pkt 1  były  realizowane przez  p.  Włodzimierza
Porębskiego ustnie? Jeżeli  odpowiedź jest  twierdząca,  proszę o udzielenie  informacji  na temat zakresu tych
uzgodnień,  terminów ich wykonania oraz  wskazania pracowników gminy  Zabierzów, którzy brali  udział  w tych
uzgodnieniach.
3. Proszę o udostępnienie kopii wszelkich pism jakie wpłynęły w roku 2008 i  2009 do gminy Zabierzów od p.
Włodzimierza Porębskiego, działającego w sprawach publicznych jako reprezentant ww. wymienionej Fundacji 
im. Kukuczki lub Polskiego Związku Alpinizmu oraz kopii pism kierowanych przez gminę Zabierzów do p. 
Włodzimierza Porębskiego lub podmiotów powołanych wcześniej w przedmiotowych sprawach publicznych.

W załączeniu przesyłam kopię umowy o dzieło z dnia 01.09.2008 r., powołaną w pkt 1.

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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