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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Działając w istotnym interesie publicznym   o znaczeniu  ogólnym jakim jest  działanie na 

rzecz przejrzystości działania publicznego i uwiarygodnienie  prawidłowego wykorzystania 

środków publicznych  na realizację projektów i programów  prospołecznych  

wzmacniających  obywateli w realizowaniu swoich praw  , w oparciu  o  art.61 Konstytucji 

RP oraz art.2.1,2  Ustawy o dostępie do informacji  publicznej, 

wnoszę wniosek  o udostępnienie  informacji publicznej w formie  skanu  i przesłanie 

drogą elektroniczną na e-mail  cktluszcz.nowytor@onet.pl wszystkich  dokumentów  

finansowych tj.  faktur i rachunków  opisanych zgodnie z wymogami ustawy o 

rachunkowości  i ustawy o finansach publicznych wraz z zawartymi umowami oraz  

protokołów z wykonanych naborów rekrutacyjnych wykładowców, koordynatorów   i 

przetargów w ramach zrealizowanych projektów z środków publicznych  krajowych i 

unijnych za lata  2011 ,2010 ,2009,2008 i 2007 r. wg poniższego wykazu: 

2011 rok -  brak wykazu na stronie BIP proszę o informacje w tej kwestii  

2010 rok 

 Umowa z 14 grudnia 2010 o numerze 2010-1-PL1-GRU13-11617 zawarta z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "Informacja pierwszym krokiem 

do partycypacji" na kwotę 21 800 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe 

życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga 

2009 rok 

         1. Umowa z 16 czerwca 2009 o numerze 184/ PZ/2009/62 zawarta z Ministrem Spraw 
Zagranicznych na realizację projektu pt. "Samorząd pod obywatelską lupą. Wspieranie 
reformy samorządu w Ukrainie poprzez lokalne działania kontroli obywatelskiej " na kwotę 
262 885,00 złotych z budżetu programu Polska Pomoc 2009. 

         2. Umowa z 14 sierpnia 2009 o numerze 2009-1-RO1-GRU06-03016 4 zawarta z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "ECON - Europejska Sied Organizatorów 
Społecznościowych" na kwotę 18 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe 
życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga 

         3. Umowa z 29 września 2009 i numerze FOP09/5/MA/3741 zawarta z Fundacją Fundusz 
Współpracy na realizację projektu pt. "Na straży prawa do informacji" na kwotę 201 798 
złotych z budżetu programu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. 
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         4. Umowa z 28 października 2009 o numerze 2009-1-IE1-GRU06-00714 2 zawarta z 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "Europejskie Puzzle II" na 
kwotę 12 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie 
Grundtviga. 

         5. Umowa z 12 listopada 2009 o numerze 43A/P/4K/2009 zawarta z Polskim Związkiem 
Głuchych na realizację zadania polegającego na wsparciu osób niesłyszących na rynku 
pracy.     2008 
rok                                                                                                                                            Umowa z 
10 października 2008 o numerze 10801/FOP08/3/MA/2173 zawarta z Fundacją Fundusz 
Współpracy na realizację projektu pt. "Organizacje strażnicze - budowanie zaplecza 
merytorycznego" na kwotę 174 135,00  złotych z budżetu Funduszu Organizacji 
Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i społeczeostwo obywatelskie" 

2. Umowa z 2 czerwca 2008 o numerze PZ/25/2008/31 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na 
realizację projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" na 
kwotę 224 380,00 złotych z budżetu programu Pomoc Zagraniczna 2008. 

2007 rok 

 1.Umowa z 20 lipca 2007 o numerze 155 (numer rej. FIO 2796) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację projektu pt. "Nasz budżet, naszym głosem" na kwotę 45 000,00 złotych z 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Umowa z 11 listopada 2006 o numerze 07/GR-LP/07-0181/P2 zawarta z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji na realizację projektu "Autostrady  do społeczności" w ramach Akcji Gruntdtvig 2 
na kwotę 9 000,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" 

3. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 10040/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 
zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Laboratorium Monitoringu 
Budżetu czyli Budżet Gminy Bez Tajemnic" na kwotę 49 383,30 EURO z budżetu programu Środki 
Przejściowe 2005 

4. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 9906/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/26 
zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Jawnośd przeciw korupcji. Rozwój 
Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" na kwotę 50 000,00 EURO z budżetu 
programu Środki Przejściowe 2005 

5. Umowa z 17 grudnia 2007 o numerze 9683/FOP07/I/MA/230 zawarta z Fundacją Fundusz 
Współpracy na realizację projektu pt. "Szkoła Inicjatyw Strażniczych" na kwotę 187 235,00  złotych z 
budżetu Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i społeczeostwo 
obywatelskie" 

Mając na uwadze , że żądam informacji publicznej  prostej, proszę o  niezwłoczne jej 
udostępnienie.   

                                                                                                                       Henryk Wysocki 

 


