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W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 26.06.2020 r. o udostępnienie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam:
- skan protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Olsztyn zawierający informacje, o które Pan się zwrócił tj:
- wartość szacunkowa zamówienia;
- ilość złożonych ofert w podziale na zadania;
- informacje o wybranych ofertach wraz z przyznaną punktacją;
Informuję, iż wysokość szacowanych wydatków majątkowych na lata 2020-2023 jest
określana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Olsztyna w podziale na
przedsięwzięcia i zadania roczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w konstrukcji
WPF nie stosuje się podziału na inwestycje liniowe i kubaturowe.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Olsztyna (aktualna edycja od 2020 r.) i jej zmiany są
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w lokalizacji: Informacje -> Budżet,
Finanse, Podatki -> Budżet Miasta + Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany + 2020
Link: http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/4672/2020/
Wysokość wydatków majątkowych na poszczególne zadania roczne jest przedstawiona
w uchwale w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok oraz jej zmianach w Załączniku
nr 2a pn. Zmiany w programach. projektach, zadaniach inwestycyjnych budżetu.
Uchwała w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok oraz jej zmiany są publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej w lokalizacji: Informacje -> Budżet, Finanse, Podatki ->
Budżet Miasta + Budżet Miasta i jego zmiany + 2020.
Link: http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/4671/2020/
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Tylko w budżecie na 2020 r. są dane dotyczycące wysokości wydatków majątkowych na
poszczególne zadania roczne, natomiast wiatach 2021-2023 planuje się wydatki majątkowe
związane z realizacją przedsięwzięć oraz wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania
w danym roku budżetowym, bez wskazania konkretnych zadań.
W zakresie „szacowania wartości zamówienia, załączników z ogłoszonych
postępowań publicznych dotyczących szkodowości, określających ją w sposób opisowy”
uprzejmie informuję, że zapis ten jest zbyt ogólny i nie umożliwia zobowiązanemu poprawne
odniesienie się do wniosku w tym zakresie.
Dlatego też, jeżeli Pan nadal jest zainteresowany tą informacją proszę
o doprecyzowanie wniosku, pamiętając, że jeżeli żądane informacje wymagają od
zobowiązanego podmiotu podjęcia dodatkowych czynności, konieczności odpowiedniego
zestawienia informacji, samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością
przeprowadzenia czynności analitycznych, których końcowym efektem jest dokument
pozwalający na dokonanie przez jednostkę samodzielnej interpretacji i oceny, będzie to
informacja przetworzona. Jej uzyskanie jest oczywiście możliwe, ale wnioskodawca musi
uzasadnić swoje żądanie ważnym interesem publicznym (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r o dostępie do informacji publicznej t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020
poz. 695).
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