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Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”

ul. KsiąŜąt Pomorskich 42/35

89-600 Chojnice

Chojnice, 16.03.2016

Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.

      Stary Rynek 4

      89-600 Chojnice

W nawiązaniu  do otrzymanego 16.03.2016 roku  pisma,  które stanowi
odpowiedź  na mój  wniosek  o  informację  publiczną  z  dnia  4.03.2016
roku, ale równieŜ informację o odmowie udzielenia informacji w zakresie
przekazania  kopii  umów  zawartcyh  przez  spółkę  Promocja  Regionu
Chojnickiego  w  Chojnicach  z  poszczególnymi  podmiotami,  które
występowały na chojnickim Starym Rynku z okazji  Dni Chojnic w latach
2013,  2014  i  2015,  a  takŜe  skanów  dokumentów  księgowych
potwierdzających  przekazanie  tymŜe  wykonawcom  wynagrodzenia,
informuję,  Ŝe  zgodnie  z  art.  16  ustawy  o  dostępie  do  informacji
publicznej:

Art. 16. 1. Odmowa udost ępnienia  informacji publicznej oraz umorzenie
postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art.
14 ust. 2 przez organ władzy publicznej nast ępuj ą w drodze decyzji .

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje si ę przepisy Kodeksu
post ępowania administracyjnego , z tym Ŝe:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
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2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera
takŜe imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku
postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze
względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano
decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

W razie wątpliwości zaznaczam, Ŝe spółka komunalna moŜe wydawać
decyzje odmowne w trybie dostępu  do informacji  publicznej,  o czym
wyraźnie mówi artykuł 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia
informacji, nieb ędących organami władzy publicznej , o odmowie
udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie
informacji przepisy art. 16 stosuje si ę odpowiednio.

PowyŜsza  decyzja  powinna  zostać  przekazana  do  wnioskującego  w
formie papierowej. Jest to zgodne z art. 14. § 1. kodeksu postępowania
administracyjnego, który stanowi, Ŝe sprawy naleŜy załatwiać w formie
pisemnej  lub  w  formie  dokumentu  elektronicznego  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235),
doręczanego środkami komunikacji  elektronicznej. Z kolei art. 107 KPA
wskazuje,  Ŝe Art.  107.  § 1.  Decyzja powinna zawiera ć:  oznaczenie
organu  administracji  publicznej,  datę  wydania,  oznaczenie  strony  lub
stron,  powołanie  podstawy  prawnej,  rozstrzygnięcie,  uzasadnienie
faktyczne  i  prawne,  pouczenie,  czy  i  w  jakim  trybie  słuŜy  od  niej
odwołanie,  podpis  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
słuŜbowego osoby upowaŜnionej do wydania decyzji  lub,  jeŜeli  decyzja
wydana  została  w  formie  dokumentu  elektronicznego,  powinna  być
opatrzona  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za
pomocą  waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.  Decyzja,  w stosunku do
której moŜe być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga
do  sądu  administracyjnego,  powinna  zawierać  ponadto  pouczenie  o
dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Zgodnie z powyŜszymi przepisami proszę o jak najszybsze przesłanie
decyzji odmownej dotyczącej udostępnienia wnioskowanej przeze mnie
informacji na adres wskazany w nagłówku.

Radosław Sawicki

prezes Zarządu
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Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia"
www.wspolnaziemia.org
tel. +48 660040248
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