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Olsztyn, dn. 14.01.2016   

WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko/Nazwa: Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna 

Adres/siedziba: ul. Osińskiego 7/9 10-010 Olsztyn 

Adres poczty elektronicznej: fro@fro.olsztyn.pl          

 

 
Urząd Miasta Olsztyna 

Pl. Jana Pawła II 1 

10-101 Olsztyn 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

W dniu 5 listopada 2015r. zostało rozstrzygnięte zamówienie na przygotowanie projektu 

graficznego, wykonanie nadruku oraz dostawę gadżetów reklamowych na potrzeby projektu pn. 

„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. 

Wszystkie pytania dotyczą gadżetów zrealizowanych wg w/w zamówienia. 

Określenia użyte we wniosku: 

- gry, zabawy i konkursy w związku z realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-

promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i autobusu” 

- „Dzień otwarty na zajezdni tramwajowej” 

- „Oficjalna inauguracja komunikacji tramwajowej” 

pochodzą z pisma o sygnaturze JRP.V.042.6.74.2015 z dnia 22.12.2015 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 782) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  

 
1. W kwestii porcelanowych kubków, sztuk 500. 

a- Kubki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w związku z 

realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i 

autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile kubków rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane kubki? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 
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- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kubków. 

b- Kubki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni 

tramwajowej” 

- ile kubków rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano kubki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano kubki były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta 

lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby 

nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?  

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kubków. 

c- Kubki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji komunikacji 

tramwajowej” 

- ile kubków rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano kubki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano kubki były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta 

lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby 

nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?  

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kubków. 

d- Czy rozdysponowano wszystkie kubki? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi kubkami? 

2. W kwestii długopisów z funkcją touch-pen, sztuk 1000. 

a- Długopisy zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w związku z 

realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i 

autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile długopisów rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane długopisy? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania długopisów 

b- Długopisy zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni 
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tramwajowej” 

- ile długopisów  rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano długopisy? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano długopisy były osoby zatrudnione w Urzędzie 

Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te 

osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?  

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania długopisów. 

c- Długopisy zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji komunikacji 

tramwajowej” 

- ile długopisów rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano długopisy? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano długopisy były osoby zatrudnione w Urzędzie 

Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te 

osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania długopisów. 

d- Czy rozdysponowano wszystkie długopisy? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi długopisami? 

3. W kwestii toreb drelichowych, sztuk 500 

a- Torby drelichowe zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w 

związku z realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do 

tramwaju i autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile toreb drelichowych rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane torby drelichowe? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania toreb drelichowych 

b- Torby drelichowe zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni 

tramwajowej” 

- ile toreb drelichowych  rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 
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- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano torby drelichowe? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano torby drelichowe były osoby zatrudnione w 

Urzędzie Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację 

dlaczego te osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania toreb drelichowych. 

c- Torby drelichowe zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji 

komunikacji tramwajowej” 

- ile toreb drelichowych rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  

tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano torby drelichowe? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano torby drelichowe były osoby zatrudnione w 

Urzędzie Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację 

dlaczego te osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów? 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania toreb drelichowych. 

d- Czy rozdysponowano wszystkie torby drelichowe? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi torbami 

drelichowymi? 

4. W kwestii pamięci przenośnych USB, sztuk 100. 

a- Pamięci przenośne USB zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w 

związku z realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do 

tramwaju i autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile pamięci przenośnych USB rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane przenośne pamięci USB? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania pamięci przenośnych USB 

b- Pamięci przenośne USB zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na 

zajezdni tramwajowej” 

- ile pamięci przenośnych USB  rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni 

tramwajowej”? 
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- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano pamięci 

przenośne USB? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano przenośne pamięci USB były osoby zatrudnione w 

Urzędzie Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację 

dlaczego te osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania pamięci przenośnych USB. 

c- Pamięci przenośne USB zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji 

komunikacji tramwajowej” 

- ile pamięci przenośnych USB rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  

tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano pamięci 

przenośne USB? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano przenośne pamięci USB, były osoby zatrudnione w 

Urzędzie Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację 

dlaczego te osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?  

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania pamięci przenośnych USB. 

d- Czy rozdysponowano wszystkie pamięci przenośne USB? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi 

pamięciami przenośnymi USB? 

5. W kwestii worków na buty, sztuk 1000. 

a- Worki na buty zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w związku 

z realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i 

autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile worków na buty rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane worki na buty? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania worków na buty 

b- Worki na buty zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni 

tramwajowej” 



Załącznik UIP.KU.KU-OK-02.Z1.3 
Aktualizacja z dn. 23.06.2014r. 

. Uwagi:  

* zakreślić właściwe pole krzyżykiem  

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej  

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej 

_______________________________________________________________________________ 
UIP.KU.KU-OK-02.Z1.3, Wersja zatwierdzona: 23.06.2014r.                                                                 Strona 6 z 10 

 

- ile worków na buty rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano worki na buty? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano worki na buty były osoby zatrudnione w Urzędzie 

Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te 

osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania worków na buty 

c- Worki na buty zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji 

komunikacji tramwajowej” 

- ile worków na buty rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano worki na buty? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano worki na buty były osoby zatrudnione w Urzędzie 

Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te 

osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania worków na buty 

d- Czy rozdysponowano wszystkie worki na buty? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi workami na 

buty? 

6. W kwestii urządzeń/dysków do wykonywania kopii i przechowywania danych, sztuk 40. 

a- Urządzenia/dyski do wykonywania kopii i przechowywania danych zostały przeznaczone na nagrody 

dla uczestników gier, zabaw i konkursów w związku z realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii 

informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile urządzeń/dysków do wykonywania kopii i przechowywania danych rozdysponowano w ramach 

gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane urządzenia/dyski do wykonywania kopii i przechowywania danych? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania urządzeń/dysków do wykonywania kopii i 

przechowywania danych 

b- Urządzenia/dyski do wykonywania kopii i przechowywania danych zostały rozdysponowane również 

wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej” 



Załącznik UIP.KU.KU-OK-02.Z1.3 
Aktualizacja z dn. 23.06.2014r. 

. Uwagi:  

* zakreślić właściwe pole krzyżykiem  

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej  

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej 

_______________________________________________________________________________ 
UIP.KU.KU-OK-02.Z1.3, Wersja zatwierdzona: 23.06.2014r.                                                                 Strona 7 z 10 

 

- ile urządzeń/dysków do wykonywania kopii i przechowywania danych  rozdysponowano w ramach 

„Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano urządzenia/dyski 

do wykonywania kopii i przechowywania danych? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano urządzenia/dyski do wykonywania kopii i 

przechowywania danych były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub spółkach miejskich oraz 

członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie zostały wyłączone z 

grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania urządzeń/dysków do wykonywania kopii 

przechowywania danych 

c- Urządzenia/dyski do wykonywania kopii i przechowywania danych zostały rozdysponowane również 

wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji komunikacji tramwajowej” 

- ile urządzeń/dysków do wykonywania kopii i przechowywania danych rozdysponowano w ramach 

„Oficjalnej inauguracji komunikacji  tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano urządzenia/dyski 

do wykonywania kopii i przechowywania danych? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano urządzenia/dyski do wykonywania kopii i 

przechowywania danych były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub spółkach miejskich oraz 

członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie zostały wyłączone z 

grona beneficjentów gadżetów?  

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania urządzeń/dysków do wykonywania kopii i 

przechowywania danych 

d- Czy rozdysponowano wszystkie urządzenia/dyski do wykonywania kopii i przechowywania danych? 

Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi urządzeniami/dyskami do wykonywania kopii i przechowywania 

danych? 

7. W kwestii kosmetyczek, sztuk 50. 

a- Kosmetyczki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w związku z 

realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i 

autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile kosmetyczek rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane kosmetyczki? 
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- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kosmetyczek 

b- Kosmetyczki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni 

tramwajowej” 

- ile kosmetyczek  rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano kosmetyczki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano kosmetyczki były osoby zatrudnione w Urzędzie 

Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te 

osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kosmetyczek 

c- Kosmetyczki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji 

komunikacji tramwajowej” 

- ile kosmetyczek rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano kosmetyczki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano kosmetyczki były osoby zatrudnione w Urzędzie 

Miasta lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te 

osoby nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kosmetyczek 

d- Czy rozdysponowano wszystkie kosmetyczki? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi kosmetyczkami? 

8. W kwestii walizek, sztuk 50. 

a- Walizki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w związku z 

realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i 

autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile walizek rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane walizki? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 
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zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania walizek 

b- Walizki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni 

tramwajowej” 

- ile walizek  rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano walizki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano walizki były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta 

lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby 

nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania walizek 

c- Walizki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji komunikacji 

tramwajowej” 

- ile walizek rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano walizki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano walizki były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta 

lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby 

nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania walizek. 

d- Czy rozdysponowano wszystkie walizki? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi walizkami? 

9. W kwestii kurtek, sztuk 60. 

a- Kurtki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników gier, zabaw i konkursów w związku z 

realizacją przez Gminę Olsztyn kampanii informacyjno-promocyjnej „Przesiądź się do tramwaju i 

autobusu” 

- w jakich terminach (daty) i gdzie odbyły się gry, zabawy i konkursy? 

- ile kurtek rozdysponowano w ramach gier, zabaw i konkursów? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem gier, zabaw i konkursów, zgodnie z którym były 

przydzielane kurtki? 

- kto opracował i kto zaakceptował regulamin gier, zabaw i konkursów? 

- czy w grach, zabawach i konkursach mogły uczestniczyć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta lub 

spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby nie 

zostały wyłączone z udziału w grach, zabawach i konkursach? 

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kurtek 

b- Kurtki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Dnia otwartego na zajezdni 
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tramwajowej” 

- ile kurtek  rozdysponowano w ramach „Dnia otwartego na zajezdni tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano kurtki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano kurtki były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta 

lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby 

nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kurtek 

c- Kurtki zostały rozdysponowane również wśród uczestników „Oficjalnej inauguracji komunikacji 

tramwajowej” 

- ile kurtek rozdysponowano w ramach „Oficjalnej inauguracji komunikacji  tramwajowej”? 

- gdzie można było zapoznać się z regulaminem zgodnie z którym rozdysponowano kurtki? 

- kto opracował i kto zaakceptował w/w regulamin? 

- czy wśród osób pośród, których rozdysponowano kurtki były osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta 

lub spółkach miejskich oraz członkowie ich rodzin? Jeżeli tak, proszę o informację dlaczego te osoby 

nie zostały wyłączone z grona beneficjentów gadżetów?   

- proszę o udostępnienie protokołu przekazania kurtek 

d- Czy rozdysponowano wszystkie kurtki? Jeżeli nie, co się stało z pozostałymi kurtkami? 

 

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:* 

 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie  

        X   kserokopia  

        X   pliki komputerowe (możliwość uzyskania pliku na  dyskietce, CD)  

        X   inne: opublikowanie informacji w BIP’ie. 

 
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:* 

 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: ______________________________  

 Przesłanie informacji pocztą na adres: ** _______________________________________  

 X    odbiór osobiście przez wnioskodawcę         

 

-------------------------------------------------------------- 
/podpis wnioskodawcy/ 


