WZÓR 3 - wniosek o dostęp do informacji publicznej

....................................................................

....................................................................
(miejscowość, data)

....................................................................
(imię, nazwisko i adres,
ew. telefon wnioskodawcy)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
(dane jednostki wykonującej zadania publiczne)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................... (pytania)
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: w urzędzie*, kserokopia*
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: pocztą na adres Wniosodawcy/Odbiór osobisty*
...............................................
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

Komentarz:
Informacją publiczną jest wszelka informacja o działaniach publicznych i działaniach z wykorzystaniem środków publicznych
pochodzących z jakiegokolwiek źródła i przez jakikolwiek podmiot, także prywatny, w szczególności wg art. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej dotycząca: polityki wewnętrznej i zagranicznej, w tym w szczególności o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej
oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, sposobie i skutkach realizacji programów publicznych, o statusie prawnym
organizacji, strukturze własnościowej i majątku podmiotów wykonujących zadania publiczne, trybie działania władz publicznych i ich
jednostek organizacyjnych, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, zawarta w: dokumentach urzędowych, dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli, w wystąpieniach,
stanowiskach, wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, stanowiskach w sprawach publicznych zajmowanych przez organy i przez
funkcjonariuszy publicznych majątku państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych
oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego i o pomocy publicznej. Zgodnie z art. 2-3 Uodp, każdy jest uprawniony do
uzyskania informacji publicznej, wglądu do dokumentów urzędowych; dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów. Art. 4 wskazuje, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne
oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące inne
osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.
Informacją publiczną jest więc to, jakie podmioty w danym okresie wnioskowały i uzyskały (w jakiej wysokości) środki publiczne na programy edukacyjne np. z tematów: edukacja seksualna, antykoncepcja, profilaktyka ciąż i chorób wśród nieletnich, dojrzewanie,
równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, przeciwdziałanie przemocy, LGBT, homofobia, tożsamość płciowa, gender, queer, oraz gdzie i w jakim terminie programy te mają być prowadzone.

