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Panie Szymonie! 
Zapraszamy Pana na spotkanie w zaproponowanym terminie. 
Na miejscu prosze kierować się do Dyrektora Biura NFOŚiGW. 
Zpoważaniem 
Witold Maziarz 

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacj i
Publicznej  <dip@lgo.pl>

2011-08-23 08:44 

Numer telefonu: --

Odpowiedz użytkownikowi

<dip@lgo.pl>

Do Witold Maziarz <W.Maziarz@nfosigw.gov.pl>

DW

Temat Re: odpowiedź NFOŚiGW w sprawie konkursu EDUK EKOL.

 On Wed, 20 Jul 2011 14:24:53 +0200, Witold Maziarz wrote:
>

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do listu NF/DB/dl/wm/17638/2011 z 20 lipca 2011 roku 
informuję, że terminem w jakim jesteśmy w stanie zapoznać się z 
dokumentami wyłożonymi do wglądu w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ulicy Konstruktorskiej 3, w postaci:

- listy rankingowej ocen lub listy zawierającej informacje o ocenie 
złożonych projektów w konkursie Edukacja Ekologiczna,
- oceny ekspertów w konkursie Edukacja Ekologiczna,
- protokołów lub innych dokumentów związanych z rejestrowaniem 
posiedzeń organów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej związanych z konkursem Edukacja Ekologiczna
- protokołów lub innych dokumentów związanych z rejestrowaniem 
posiedzeń komisji oceniającej w konkursie Edukacja Ekologiczna

jest 28 września 2011 roku, godzina 11.00 - 16.00.

Jednocześnie przypominamy, że Państwa propozycja nie stanowi pełnej 
realizacji naszego wniosku, gdyż artykuł 14 Ustawy o dostępie do 
informacji publicznej pozostawia określenie formy i sposobu realizacji 
wniosku wnioskodawcy. Skoro zmienia się forma i sposób udostępnienia, 
bez wcześniejszego ustalenia z nami iż sprawa jest niemożliwa z przyczyn 
technicznych (np. brak skanera, ale nie podana przez Państwa liczba 
stron), wnioskuję o udostępnieniu dokumentacji we właściwym 
pomieszczeniu - przestronnym i pozwalającym na rozłożenie dokumentacji i 
swobodne się z nią zapoznawanie naszym przedstawicielom.

Z poważaniem,

Szymon Osowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
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