
Warszawa, 10.09.2012 r. 

Prezydent Miasta ……………………………… 

Urząd Miasta w ………………………………… 

[adres] 

 

Wnioskodawca: 

Marek Tatała 

[adres] 

 

W dniu 17.08.2012 wystąpiłem z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 

informacji na temat wszystkich zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i spółek 

miejskich z całościowym lub częściowym udziałem miasta (w tym udziałem bezpośrednim, 

jak i udziałem pośrednim tj. przez udziały spółek miejskich w innych spółkach) dla każdego 

roku w latach 2009-2011 w …………. Wniosek ten dotyczył również majątku i zatrudnienia 

ww. podmiotach oraz udziałów miasta w kapitale spółek w określonym przedziale czasowym 

(kopia wniosku z dnia 17.08.2012 w załączniku 1). 

 

W dniu 29.08.2012 otrzymałem odpowiedź (nr …) z prośbą o wykazanie szczególnego 

interesu publicznego upoważniającego do pozyskania ww. informacji. Zakłady budżetowe, 

jednostki budżetowe i spółki miejskie stanowią podstawowe formy działalności służące 

miastu do prowadzenia gospodarki komunalnej oraz świadczenia usług społeczności lokalnej. 

Informacje na temat ich majątku i zatrudnienia oraz na temat udziałów miasta w spółkach 

prawa handlowego pozwolą na ocenę efektywności realizacji tychże zadań i usług przez 

miasto oraz sposobu wykorzystania środków publicznych. Ponadto, jako że gospodarka 

miejska związana jest z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, porównanie ww. 

informacji z informacjami już otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego 

pozwoli na ocenę sprawności działań organów publicznych w różnych rejonach Polski  

i analizę porównawczą. Dzięki temu możliwa będzie ogólna ocena funkcjonowania 

podstawowych struktur państwa. Pozyskane informacje, po uprzedniej analizie, zostaną 

wykorzystane w ogólnodostępnych publikacjach prezentujących stan własności 

samorządowej w latach 2009-11 i przekazane opinii publicznej zarówno w [nazwa miasta], 

jak i na terenie całego kraju. Przyczyni się to do wzrostu świadomości społeczeństwa  

w zakresie wykorzystania majątku i zasobów ludzkich w samorządach oraz pogłębienia 

wiedzy na temat funkcjonujących w samorządach jednostek organizacyjnych i spółek 

miejskich. Kontrola społeczeństwa nad wykorzystaniem zasobów publicznych wpłynie 

korzystnie na sprawność funkcjonowania samorządów. 

 

Wszystko to stanowi o szczególnym interesie publicznym upoważniającym do pozyskania 

ww. informacji. Dlatego ponownie wnioskuję o ich udostępnienie. 

 

Marek Tatała 


