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Lublin, 9 kwietnia 2019 r.

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
7348@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szanowna Pani,
odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 10 lutego 2018 r.,
którego termin odpowiedzi został przedłużony na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, informuję, że wydatki gminy (w zakresie zadań realizowanych w
Urzędzie Miasta Lublin_ na ogłoszenia i artykuły sponsorowane poniesione w ramach działań
promocyjnych) w poszczególnych latach wyniosły:
•

2015 r. - 133.647,38 zł,

•

2016 r. - 274.501,93 zł,

•

2017 r. - 64.047,96 zł,

•

2018 r. - 160.625,32 zł.

Odnosząc się natomiast do korespondencji mailowej z dnia 9 marca 2019 r., w której
wskazuje Pani, że w istocie chodzi o udostępnienie informacji o „wszystkich wydatkach
poniesionych wobec mediów”, tj.: „ile miasto zapłaciło niezależnym od jednostek miasta Lublin
stacjom radiowym, telewizyjnym, gazetom, portalom”, informuję, że dane o wydatkach
ponoszonych wobec konkretnych podmiotów (w tym tzw. mediów) wynikają z zawartych
w Urzędzie Miasta Lublin umów. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin
znajduje się jest specjalnie utworzony rejestr umów zawartych przez gminę Lublin, który jest
na bieżąco aktualizowany. Rejestr jest dostępny w zakładce: Informacja publiczna > Rejestr
umów > pod linkiem: http://rejestrumow.lublin.eu/. W rejestrze zamieszczone są takie dane
jak: kontrahent, numer umowy, data jej zawarcia, jej przedmiot oraz kwota na jaką opiewa
(kwota brutto). W ramach rejestru funkcjonuje wyszukiwarka umów umożliwiająca filtrowanie
danych z uwzględnieniem różnych kryteriów jak np. interesujący Wnioskodawcę podmiot,
z którym została zawarta umowa. W przypadku wyszukania konkretnego podmiotu pod
pozycją w rejestrze umów pojawi się również kwota umowy. Analiza danych zawartych
w rejestrze z pewnością pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące „wszystkich
wydatków poniesionych przez gminę Lublin wobec mediów”.
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Odnosząc się do natomiast do kwestii posiadania przez tut. organ „wiedzy potocznej”,
o tym czy w Lublinie wydawana jest jakaś gazeta, przez którąś z jednostek, która pisze
o sprawach miasta, robi wywiady z Prezydentem, opisuje sukcesy, informuję, że przedmiotem
wniosku o udzielenie informacji publicznej nie może być stan świadomości (wiedza potoczna)
organu, gdyż informacja publiczna dotyczy sfery faktów, czyli danych, jakimi konkretny organ
dysponuje. Ponadto, informacją publiczną jest tylko informacja istniejąca w zmaterializowanej
postaci, tj. zapisana na nośniku informacji. Formę materialną - pewnego rodzaju
"opakowaniem" - w której występują informacje publiczne, stanowi jej nośnik. Nie wszystkie
zatem informacje będą w ogóle mogły podlegać ocenie - z punktu widzenia ich treści - czy
wypełniają przesłanki do zakwalifikowania ich jako "informacja publiczna". Do tego typu
informacji będą należały wszelkie informacje, które nie mają formy zmaterializowanej, tj. nie
dają się w żaden sposób odczytać czy zweryfikować. Przykładem jest m.in.: stan myśli czy
pamięci osób piastujących funkcje urzędowe.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest żądaniem udzielenia wnioskodawcy
kwalifikowanej informacji, czyli wiadomości o określonej treści – tj. informacji
o sprawach publicznych – jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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