
WNIOSEK 

Wniosek 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Tylko niepraworządne i niedemokratyczne instytucje unikają odpowiedzi na pytanie 
obywateli dotyczące tego, co konkretnie robiła instytucja. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę  
o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 

1. Pełny opis wykonanych czynności służbowych przez wszystkich członków 
Dyrekcji MOPR w Białymstoku (spotkania, z kim, w jakim celu, jaki efekt, 
liczbę napisanych dokumentów, szkolenia i wszystkie inne czynności 
wykonane w ramach obowiązków służbowych) i jakie sukcesy zawodowe 
odnieśli ww. pracownicy. Proszę o informację za ostatni tydzień tj.  
(2 listopada 2021 r.— 5 listopada 2021 r.). 

2. Pełną listę wykonanych czynności służbowych wszystkich pracowników 
socjalnych z Zespołu nr 6 (sporządzone pisma, wywiady, szkolenia, 
spotkania i inne pozostałe czynności wykonywane zgodnie z umową  
o pracę) i jakie sukcesy zawodowe odnieśli ww. pracownicy. Proszę  
o informację za ostatni tydzień tj. (2 listopada 2021 r. — 5 listopada 2021 r.). 

3. Liczba mieszkańców Białegostoku (oprócz obcokrajowców), którym MOPR  
w Białymstoku pomógł w trudnej sytuacji życiowej (za pierwsze półrocze, za 
które organ posiada statystyki) oraz sumaryczna kwota wydana na tę pomoc 
w tych samych miesiącach (bez obcokrajowców). 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę  
o udostępnienie powyższych informacji podpisanych elektronicznie przez ePUAP. 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do 

weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 

Podpis elektroniczny 



 Białystok, dnia …..11.2021 r. 

ODO.0133.4.2021   

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.11.2021 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje co następuje: 

1. Pełny opis wykonanych czynności służbowych przez wszystkich członków Dyrekcji 

MOPR w Białymstoku (spotkania, z kim, w jakim celu, jaki efekt, liczbę napisanych 

dokumentów, szkolenia i wszystkie inne czynności wykonane w ramach obowiązków 

służbowych) i jakie sukcesy zawodowe odnieśli ww. pracownicy. Proszę o informację 

za ostatni tydzień t. ( 2 listopada 2021 r. – 5 listopada 2021 r. ). 

Zakres przedmiotowy wnioskowanej informacji nie dotyczy spraw publicznych,  

o których mowa w art. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) 

2. „Pełną listę wykonanych czynności służbowych wszystkich pracowników socjalnych  

z Zespołu nr 6 ( sporządzone pisma, wywiady, szkolenia i inne pozostałe czynności 

wykonane zgodnie z umową o pracę) i jakie sukcesy zawodowe odnieśli ww. 

pracownicy. Proszę o informację za ostatni tydzień t. ( 2 listopada 2021 r. – 5 

listopada 2021 r. ). 

Zakres przedmiotowy wnioskowanej informacji nie dotyczy spraw publicznych,  

o których mowa w art. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) 

Należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem Sądów Administracyjnych organom władzy 

publicznej niezbędna jest możliwość podejmowania decyzji dopiero po zebraniu zasobu 

niezbędnych informacji, uzgodnieniu stanowisk i przeanalizowaniu kilku możliwych 

wariantów danego rozstrzygnięcia. Dlatego od „dokumentów urzędowych”  

w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p. odróżnia się „dokumenty wewnętrzne” służące wprawdzie 

realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nie przesądzające o kierunkach działania 

organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych 

materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące, 

co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu, 

nie stanowią więc informacji publicznej (wyrok NSA z dnia 27.01.2021 r. sygn.. akt I OSK 

210/11. 

3. Liczba mieszkańców Białegostoku (oprócz obcokrajowców), którym MOPR  

w Białymstoku pomógł w trudnej sytuacji życiowej ( za pierwsze półrocze, za które 

organ posiada statystyki) oraz sumaryczna kwota wydana na tę pomoc w tych 

samych miesiącach ( bez obcokrajowców). 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia za okres I-VI.2021 r. : 5 258 

Kwota świadczeń w zł udzielonych w okresie I-VI.2021 r. : 15 333 176. 

 


