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Kórnik 
KANCELARIA OGÓLNA

dnia 1 czerwca 2021

Szanowana Pani Burmistrz
j

Wniosek
o udzielenie informacji publi&mej

/Szanowny Panie Burmistrzu

ólic^nej \

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 
pkt 4 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji 
publicznej (tj: Dz. U, z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) wnoszę o przekazanie informacji 
publicznej:

1) czy podlegle Pani/Panu placówki przedszkolne, w okresie od 1 września 2017 r. do 
chwili obecnej, uzyskały (np. w formie darowizny, sprzedaży premiowej, oddania 
do testowania, dzierżawy lub innego posiadania zależnego), bądź zostało im 
przyrzeczone takie uzyskanie, sprzęt elektroniczny (np. ekrany dotykowe, laptopy, 
głośniki, sprzęt audio, projektory multimedialne, tablice interaktywne, roboty 
interaktywne) od wydawcy edukacyjnego?

jeśli tak to proszę podać:
a) nazwę wydawcy edukacyjnego przekazującego sprzęt;
b) wartość przekazanego sprzętu elektronicznego;
c) czy sprzęt elektroniczny jest zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych, a 

jeśli nie proszę podać przyczynę takiego stanu rzeczy,
d) w jaki sposób jest użytkowany sprzęt, w szczególności czy jest oddawany do 

wyłącznego użytku nauczycieli;
e) gdzie jest przechowywany sprzęt elektroniczny; czy na terenie placówki czy poza 

nią;

2) w przypadku pozytywnęj/pozytywnych odpowiedzi w zakresie pkt. 1 zwracam się 
o udzielenie informacji czy została zwarta umowa z wydawcą edukacyjnym?

jeśli tak to proszę podać:
a) rodzaj umowy;
b) datę zawarcia umowy oraz okres na jaki została zawarta, jeśli umowa została 

zawarta na czas oznaczony;
c) czy umowa zawarta z wydawcą edukacyjnym obligowała placówkę do korzystania 

z podręczników tego wydawcy edukacyjnego?



Odpowiedź proszę wysłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

Nadmieniam, iż żądanie wskazanych informacji zmierza do wyeliminowania 
praktyk korupcyjnych, o ile takie praktyki mają miejsce oraz do ewentualnego 
pociągnięcia do odpowiedzialności osób dopuszczających takowych praktyk. W związku 
z tym przekazanie informacji, w ww. zakresie jest szczególnie istotne dla interesu 
publicznego.

Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z art. 23 cyt. wyżej ustawy, zaniechanie 
udzielenie informacji publicznej pomimo takiego obowiązku może się wiązać z 
określonymi następstwami.


