
 

    Nowe Miasto Lubawskie, dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kurzętniku 

ul. Dworcowa, 13-306 Kurzętnik 

         

 

Wnioskodawca:  Dariusz Falkowski 

ul. Tysiąclecia 31B/24 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

darek288@op.pl 

 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

____________________________________________________________ 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie                

do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie 

informacji w następującym zakresie: 

1. w odniesieniu do Państwa odpowiedzi z dnia 19 czerwca na wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej o poziomie osiągnięcia, według stanu na dzień 31 maja 2019r., 

wskaźnika wynikającego z projektu „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej                     

w Wielkich Bałówkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                     

w ramach Poddziałanie 9.2 – Infrastruktura socjalna – Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na lata 2014-2020. 

• liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. 

Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń,  warsztatów oraz innych 

działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy 

Kurzętnik. 

w której Gminny Ośrodek w Kurzętniku wyjaśnia, iż nie prowadzi cząstkowego poziomu 

osiągnięcia wyżej wymienionego wskaźnika i poziom ten zostanie określony w grudniu 

2019r. 



 

- proszę o wskazanie jak ma się Państwa odpowiedź z dnia 19 czerwca 2019r. w odniesieniu 

do postanowień umowy na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej zawartej pomiędzy 

Gminą Kurzętnik a Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska, której § 4 pkt 2 brzmi: 

Operator zobowiązany jest składać raporty dwumiesięczne (do 15 następnego miesiąca), 

raporty roczne do dnia 15 stycznia roku następnego oraz każdorazowo na pisemne wezwanie 

od Zlecającego w tym w szczególności: 

2.1. o sposobie wykorzystania CAL, 

2.2. o osiągniętych wskaźnikach określonych w § 6 niniejszej umowy 

 

Z kolei § 6 pkt 1 tejże umowy mówi o wskaźniku którego dotyczył wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie                

mi powyższych informacji w następujący sposób:  

- przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres email: darek288@op.pl 


