Projekt: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”

JRP. V.042.6.74.2015

Olsztyn, 28.01.2016r.

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna
ul. Osińskiego 7/9
10-010 Olsztyn

dotyczy:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 stycznia 2016 roku
(doręczony w dniu 14 stycznia 2016 roku), uprzejmie informuję, że zakresowo cały asortyment gadżetów
reklamowych został przeznaczony na nagrody w związku z realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii
informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i autobusu” projektów ramach projektu pn.
Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
Gry, zabawy i konkursy odbywały się w ramach następujących imprez:
1. Dzień Otwarty na Zajezdni Tramwajowej w dniu 06.12.2015r.) w Olsztynie
Tramwajowej;

na Zajezdni

2. Oficjalna Inauguracja Komunikacji Tramwajowej w dniu 19.12.2015r. w Olsztynie;
3. Spotkanie Wigilijne w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w dniu 18.12.2015r.
Olsztynie;
4. Spotkanie Wigilijne z olsztyńskimi dziennikarzami w dniu 22.12.2015r. w Urzędzie Miasta Olsztyna;
5. na antenie Radia Olsztyn;
6. na antenie TVP Olsztyn;
7. Podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 10.01.2016r. na Targu Rybnym w
Olsztynie;
8. Podczas eventu organizowanego przez Pałac Młodzieży w Olsztynie „Serce w Tramwaju” w dniu
14.12.2015r.;
9. na facebooku Urzędu Miasta Olsztyna.
Do wskazanych wyżej gier, zabaw i konkursów nie sporządzono pisemnych regulaminów, a o ich
regułach prowadzący wydarzenia na bieżąco informowali uczestników. Z gier, zabaw i konkursów nie
wykluczano pracowników Urzędu Miasta lub spółek miejskich oraz członków ich rodzin. Statusu
zawodowego i rodzinnego uczestników w tej kwestii, nie weryfikowano również w trakcie imprez.
W zakresie wyżej wymienionych imprez, nie prowadzono ewidencji rozdysponowanych nagród.
W zakresie gry miejskiej pn. „Kopernik wybrałby tramwaj”, organizowanej w dniach 11-12.12.2015r.
w Olsztynie organizator opracował regulamin, który był zatwierdzony przez JRPV oraz udostępniony.
Regulamin nie ograniczał udziału w grze pracownikom Urzędu Miasta lub spółek miejskich oraz członkom
ich rodzin.
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W grze miejskiej nagrodzono 12 uczestników następującymi gadżetami w 4 kategoriach:
1) Kategoria gracz indywidulany z zaliczonymi 5 punktami kontrolnymi –kurtka + gra planszowa „Tramwaje
olsztyńskie”;
2) Kategoria gracz indywidualny z zaliczonymi 6 i więcej punktami kontrolnymi –zestaw dysk zewnętrzny
1 TB + gra planszowa „Tramwaje olsztyńskie”.
3) Kategoria zespół z zaliczonymi 5 punktami kontrolnymi –zestaw kurtka + gra planszowa „Tramwaje
olsztyńskie” dla każdego członka zespołu.
4) Kategoria zespół z zaliczonymi 6 i więcej punktami kontrolnymi –zestaw dysk zewnętrzny 1 TB + gra
planszowa „Tramwaje olsztyńskie” dla każdego członka zespołu
5) Laureaci w kategorii specjalnej za najciekawsze zakończenie zdania:
- Kategoria specjalna – gracz indywidualny –zestaw dysk zewnętrzny 1 TB + gra planszowa „Tramwaje
Olsztyńskie”
6) Kategoria specjalna – zespoły –zestaw kurtka + gra planszowa „Tramwaje olsztyńskie” dla każdego
członka zespołu
W załączeniu przesyłam zanonimizowany protokół z listą laureatów gry.
Pytanie w przedmiocie przyczyny, dla której pracownicy Urzędu Miasta lub spółek miejskich oraz członków
ich rodzin nie zostali wyłączeni z udziału w grach, zabawach i konkurach nie stanowi informacji publicznej
w rozumieniu art. 1 ust 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja
o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Ponieważ
sformułowania te nie są zbyt jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela,
realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2007 roku, sygn. akt II SAB/Wa
68/07).
Można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do
władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje
publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem
komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy
publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one
kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju
dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności- wyrok
WSA z dnia 29 lutego 2012 roku, sygn. akt II SA/Wa 2465/11.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej nie może zmierzać do kwestionowania żądanych informacji,
nie może być też próbą nawiązania polemiki. Warto dodać, że wniosek ma dotyczyć faktów, nie może być
zaś środkiem do ich podważania. W doktrynie kładzie się na nacisk na zmaterializowaną formę informacji
jako jeden z podstawowych elementów definicji informacji publicznej. Informacją publiczną jest [...] tylko
informacja istniejąca w zmaterializowanej postaci, tj. zapisana na nośniku informacji. Formę materialną pewnego rodzaju "opakowaniem" - w której występują informacje publiczne, stanowi jej nośnik. Nie
wszystkie informacje będą w ogóle mogły podlegać ocenie - z punktu widzenia ich treści - czy wypełniają
przesłanki do zakwalifikowania ich jako "informacja publiczna". Do tego typu informacji będą należały
wszelkie informacje, które nie mają formy zmaterializowanej, tj. nie dają się w żaden sposób odczytać czy
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zweryfikować. Doskonałym przykładem jest m.in. stan myśli czy pamięci osób piastujących funkcje
urzędowe.- M. Pawelczyk, Radca Prawny 2012/12/2-5.
Ponadto informuję, iż aktualnie trwa konkurs na funpage Urzędu Miasta Olsztyna, o którym bliższe
informacje można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/olsztyn.eu/?fref=ts

