
1

Sekretariat

Od: Sandra Fiącek - Grupa Gumułka <sandra.fiacek@gumulka.pl>
Wysłano: czwartek, 18 czerwca 2020 08:20
Do: Sekretariat
DW: w.soltysiak@spad.szczecin.pl
Temat: Re: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Szanowni Państwo,  

Zgodnie z rozmową telefoniczną z Panem Prezesem Sołtysiak poniżej zamieszczam skonkretyzowaną prośbę o 
udzielenie informacji publicznej. 

Proszę o podanie stawki za wzkm płatną w 2018 i 2019 roku przez UM w Szczecinie. 

Proszę o podanie wysokości  rekompensaty przed skorygowaniem o otrzymane płatności (czyli należnej ogółem 
wartości zwrotu za wykonywaną usługę w danym roku) oraz wielkość przebytych wzkm, za lata 2018 oraz 2019. 

Z poważaniem, 

Sandra Fiącek  

 

W dniu 17.06.2020 o 13:30, Sekretariat pisze: 

Szanowna Pani, 
  
w odpowiedzi na Pani prośbę z dnia 12 czerwca 2020 r. prosimy o kontakt telefoniczny ok godz. 8:00 
-8:15 do p. Prezesa Włodzimierza Sołtysiaka pod numer telefonu 601086660 
______________________________________________________ 
Z poważaniem 
Małgorzata Piwowar  
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. 
ul.Struga 10, 70-784 Szczecin 
NIP 955-19-43-920  REGON 811906840 
Kapitał Zakładowy 68.781.100,00 zł  
tel.(091)464-38-35, fax (091)4643529 
  
Wyciąg z polityki ochrony danych osobowych: 
http://www.spad.szczecin.pl/administrator-danych/ 
  

From: SPA Dąbie <poczta@spad.szczecin.pl>  
Sent: Monday, June 15, 2020 7:28 AM 
To: sekretariat@spad.szczecin.pl 
Cc: w.soltysiak@spad.szczecin.pl 
Subject: FW: Wniosek o udzielenie informacji publicznej 
  
  
  

From: Sandra Fiącek - Grupa Gumułka [mailto:sandra.fiacek@gumulka.pl]  
Sent: Friday, June 12, 2020 9:57 AM 
To: zditm@zditm.szczecin.pl; poczta@spad.szczecin.pl 
Subject: Fwd: Wniosek o udzielenie informacji publicznej 
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"Szanowni Państwo, 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm. / tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1429 z 
dnia 31.07.2019 r.) zwracam się z prośbą o przekazanie wnioskodawcy informacji nt. wysokości 
stawki rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za 2018 r. i 2019 r.  w 
związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
autobusowym oraz przekazanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. Jeżeli dane za 
2019 rok są jeszcze niedostępne, prosimy o przekazanie danych za 2018 rok. Informacje w ww. 
zakresie proszę przekazać na adres mailowy: sandra.fiacek@gumulka.pl." 

--  
W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do dyspozycji. 
 
Z poważaniem 
 
Sandra Fiącek - Dział Wyceny i Analizy  
 

 
 
Ta wiadomość może zawierać poufne informacje przeznaczone tylko dla 
adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście 
ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej 
usunięcie. Odmienne zachowanie jest niezgodne z interesem Grupy Gumułka 
i może naruszyć prawo. 
 
Czy musisz drukować tę wiadomość ? Pomyśl o środowisku... 

--  
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