
 

 

                                             Warszawa, dnia 8 lipca 2011r. 

      

 

Prezes Rady Ministrów  

 

 

Na podstawie art. 61 Konstytucji składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej w 

zakresie: 

1. Kopi rejestru projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez 

Radę Ministrów w okresie 1 maja 2011 r. – 8 lipca 2011 r. 

2. Czy dokumenty wniesione w ramach prac nad nowelizacją ustawy o dostępie do 

informacji publicznej przekazane były członkom Rady Ministrów oraz stałym 

uczestnikom posiedzeń Rady Ministrów nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia. 

Jeżeli nie, to wnoszę o przesłanie zgody Prezesa Rady Ministrów na skrócenie tego 

terminu wraz z potwierdzeniem nadania/przesłania/zarejestrowania takiej zgody. 

3.  Protokół z komisji prawniczej podczas, której ustalano brzmienie projektu nowelizacji 

ustawy o dostępie do informacji publicznej – jeżeli został sporządzony to również zapis 

audio, video, stenogram. 

Również wnoszę o udostępnienie zaproszeń na tą komisję, podanie składu osobowego, 

wszystkich dokumentów związanych z jej pracą nad nowelizacją ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

4. W związku z brakiem zmian założeń do projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów 

17 maja 2011 r. wnosimy o udostępnienie uzgodnień wskazanych w § 34a. 2 Regulaminu 

pracy Rady Ministrów, na podstawie których Ministrowie zgłaszali poprawki do 

prowadzonej nowelizacji, po dniu 17 maja 2011 r. 



 

 

5. Udostępnienie protokołów i zapisów audio z posiedzeń Rady Ministrów z dnia 17 maja 

2011 r. i dnia 4 lipca 2011 r. w zakresie dyskusji o nowelizacji ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, 

6. Wydruki ze skrzynki pocztowej Witolda Przeciechowskiego, Asystenta Politycznego 

Ministra-członka Rady Ministrów, zarówno poczty wychodzącej jak i przychodzącej w 

okresie 1 maja 2011 r. – 8 lipca 2011 r., 

7. Wydruki ze skrzynki pocztowej Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady 

Ministrów Michała Boniego, zarówno poczty wychodzącej jak i przychodzącej w okresie 

1 maja 2011 r. – 8 lipca 2011 r., 

8. Wydruki ze skrzynki pocztowej Członka Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady 

Ministrów Igora Ostrowskiego, zarówno poczty wychodzącej jak i przychodzącej w 

okresie 1 maja 2011 r. – 8 lipca 2011 r. 

9. Jakie przygotowane zostały projekty aktów wykonawczych do projektu nowelizacji ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, jakie były przedmiotem obrad Rady Ministrów, czy 

podczas posiedzeń dyskutowana była kwestia projektów aktów wykonawczych, 

10. Jaki podmiot i kiedy zgłosił poprawkę wskazaną w art. 5a ust. 2 tekstu projektu ustawy 

udostępnionego pod tym linkiem (wraz z udostępnieniem dokumentów z tym związanych 

również wydruków poczty elektronicznych): 

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19805/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_d

ostepie_do_informacji_publicznej_oraz_niektor.html 

Na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnione 

informacje proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres dip@lgo.pl 

 
Szymon Osowski 
Prezes Zarządu  
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych 
Grup Obywatelskich 
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