
Monit ws. wniosku Nr 1/2015 do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
 
 

autor: Bogdan Stępień Strona 1/1 2015-10-20 
  

 Od: Bogdan Stępień 
*************** 
*************** 

 email: bogdan[at]iar.pl 

Do: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Pan Adam Jarubas 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce  
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TEMAT:  Monit ws. wniosek Nr 1/2015 do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

Dnia 2 października 2015 r. przedstawiłem Panu wniosek nr 1/2015 w trybie ustawy o dostę-

pie do informacji publicznej.  

Dnia 15 październia 2015 r. otrzymałem na niego odpowiedź o sygn. BKS-IV.1431.127. 

2015. W odpowiedzi tej było brak, co najmniej wnioskowanej informacji z pkt. 5 mojego 

wniosku. Postanowiłem zatelefonować do dyrektora p. Mariusza Detki - osoby podpisanej pod 

ww. odpowiedzią. Wyjaśnił on mi, ze takie pismo otrzymał i takie mi wysłał. Powiedziałem mu 

wtedy skoro nie wie, co podpisuje to dlaczego to czyni? 

Dnia 19 października 2015 r. otrzymałem uzupełnienie odpowiedzi (sygn. BKS-IV.1431. 

127.2015) do ww. wniosku. Odpowiedź podpisana jest ponownie przez dyr. p. Mariusza Detkę 

oraz w części końcowej przez dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki – p. Jacka Kowalczyka. P. Jacek Kowalczyk w swojej części odpowiedzi napisał: 

„Pragniemy podkreślić, że odpowiedź na pytanie nr 5 jest rzetelna i wyczerpująca, …”.  Zatem 

p. Kowalczyk „zadekretował”, że odpowiedź jest „rzetelna i wyczerpująca”. Po pierwsze – 

w moim wniosku w pkt. 5 nie ma pytania a po wtóre - odpowiedź ta, może nie tyle jest 

„nierzetelna i niewyczerpująca”, co w większości jest nie na temat - to głównie wierszówka. 

Przedstawiona mi informacja publiczna zgodnie z pkt. 5 wniosku powinna mieć postać: 

Kwota przeznaczonych środków, o których mowa w art. 32 tzw. ustawy okołodudżetowej 
(Dz.U. 2014 r. poz. 1877) wynosi ………….. zł, w tym na poszczególne szkoły/placówki wynosi: 

1. Szkoła A - …………… zł. 
2. Szkoła B - …………… zł, 
3. itp. 

Oprócz powyższego, w przedstawionych mi odpowiedziach na ww. wniosek nie ma informa-

cji publicznej, o której mowa w drugiej części pkt. 4 wniosku oraz  pkt. 6 wniosku. 

Wobec powyższego, proszę tym razem o uważne zapoznanie się z treścią wniosku nr 1/2015 
oraz przedstawienie mi wszystkich wnioskowanych informacji publicznych - w terminie 7 dni. 

Wnioskowane informacje proszę potraktować, jako bardzo pilne i przesłać niezwłocznie na 

adres: bogdan[at]iar.pl. 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 


