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SPA Dąbie

Od:
Wysłano: 22 stycznia 2023 16:13
Do: poczta@spad.szczecin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Do: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 
 
na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następujących 
informacji: 
 
1. kopia, skan lub treść umowy lub umów o realizowanie usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej w 
Szczecinie lub w Szczecinie i gminach ościennych (mowa o umowie z Miastem Szczecin), obowiązującej i aktualnej na 
dzień złożenia wniosku (bez załączników do umowy; z wyjątkiem w pkt. 2. wniosku), 
 
2. kopia, skan lub treść załącznika do umowy (o której mowa w pkt. 1.  
wniosku) określającego aktualne ceny za usługi przewozowe, tj. w szczególności cenę za wozokilometr, godzinę 
dyżuru, wozokilometr komunikacji zastępczej oraz wozogodzinę komunikacji zastępczej, 
 
3. kopia, skan lub treść załącznika do umowy przewozowej obowiązującej w dniu 30 listopada 2022 r. (również z 
Miastem Szczecin, dot. komunikacji 
miejskiej) określającego ceny za usługi przewozowe realizowane w okresie obowiązywania tamtej umowy, tj. w 
szczególności cenę za wozokilometr, godzinę dyżuru, wozokilometr komunikacji zastępczej oraz wozogodzinę 
komunikacji zastępczej, 
 
4. wykaz (liczba oraz kwoty) kar umownych nałożonych za październik i listopad 2022 r. na przewoźnika (przez 
Miasto Szczecin, Zarzą Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub podobną instytucję, która jest upoważniona do 
nakładania takich kar) w związku z obowiązującą wtedy umową przewozową ze wskazaniem powodu nałożenia kary 
(sugerowana forma 
udostępnienia: skan tabeli z wykazem kar udostępniana przez naliczającego kary), 
 
5. Czy tut. Spółka zatrudnia rzecznika prasowego? 
 
6. Jeżeli odpowiedź na pytanie w pkt. 5. jest twierdząca, proszę o wskazanie podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, 
umowa-zlecenie, inna umowa z jej wskazaniem) oraz wymiaru pracy wynikającego z umowy (np. 1/2 etatu, 30 
godzin tygodniowo lub w podobny sposób). 
 
7. Jeżeli odpowiedź na pytanie w pkt. 5 jest twierdząca, proszę o wskazanie wynagrodzenia rzecznika prasowego 
(brutto, tzw. całkowity 
koszt) za grudzień 2022 r. (wliczając w tę kwotę wszelkie wypłacone dodatki, premie itp.). 
 
 
Proszę o przesłanie wnioskowanych informacji na adres 
 
 
Z wyrazami szacunku 


