Fwd: Serce na nakrętki-pytania
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Temat: Fwd: Serce na nakrętki - pytania
Nadawca:
Data: 2020-02-24,15:42
Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie <um@um.ostroda.pl>
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— Treść przekazanej wiadomości —
Temat:Serce na nakrętki - pytania
Data:Sun 23 Feb 2020 13:34:34 +0100
Nadawca:
Adresat:Urząd Miejski w Ostródzie <um@um.ostroda.pl>
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Dzień dobry.
W związku z brakiem informacji w ogólnodostępnych źródłach, proszę o informację dotycząca
czerwonego serca na nakrętki, które zostało ustawione 14 lutego 2020 roku przy pasażu.

1. Kto dokonał zakupy serca?
2. Jaki był koszt zakupu serca?
3. Co dzieje się z nakrętkami wrzucanymi do serca po jego opróżnieniu?
4. Jaką kwotę uzyskano za zebrane nakrętki po pierwszym opóźnieniu serca?
5. Do kogo, kiedy i w jakiej formie trafiła kwota za zabrane nakrętki po pierwszym
opóźnieniu serca?
6. Czy i w jaki sposób można zgłaszać podmioty, którym będzie udzielane wsparcie w
ramach zbierania nakrętek?
7. Na jakiej podstawie dokonywany jest wybór podmiotu, który otrzymuje wsparcie w
ramach zbierania nakrętek?
8. Kto (imię i nazwisko) podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia dla wybranego
podmiotu?
9. Czy istnieje jakikolwiek dokument regulujący kwestie wskazane w punktach 6, 7 i 8? Jeśli
tak, to proszę o jego przesłanie.
Równocześnie zwracam się z prośbą o regularną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz innych kanałach informacyjnych podanych informacji: nr opróżnienia, data opróżnienia,
liczba zebranych kilogramów nakrętek (o ile jest dostępna), kwota pozyskana ze zbiórki
nakrętek, komu przekazano wsparcie.
Proszę również o jednoznaczne podawanie w Biuletynie Informacji Publicznej, innych kanałach
informacyjnych oraz bezpośrednio na sercu informacji, dla kogo aktualnie jest realizowana
zbiórka nakrętek.
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