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oR.1431.54.2014
Lubień Kujawski, 22.Iż.2014 r.

Pan
Jan koralewski
Kaczawka 29

87-840 Lubień Kuiawski

W odpowiędzi na wniosek z dnła 09.12.2aI4 r. (wniesiony e-mailem), dotyczący
udostępnienia informacj i publicznej informuj ę, co następuj e :

1. Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystanie przysługującego byłemu Burmistrzowi
Lubienia Kujawskiego urlopu w kadencji 2010 - 2014 z powodu tozwiryania stosunku
pracy, wyliczona zgodnie z przepisem art. 171 § 1 i art. I72 ustawy z dnia 26 częrwca
1974 r. (Dz. U. z2014 r.poz. 1502), stanowi kwotę 37.598,88 zł brutto.

2. Wysokość odprawy, przysługującej byłemu Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego z tltułu
rozwiązania stosunku pracy w związku z upływem kadencji, obliczona zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowrrikach samorządolvych
(Dz.U. z2014 r. poz. 1ż02), stanowi kwotę 35.598,00 zł brutto.

Ponadto informuję, że odnośnie pkt 3 Pana wniosku, w zakresie dotyczącym podania
kosztu delegacji służbowych z uĄciem samochodu prywatnego przez byłego burmistrza
zaposzczególne lata od 2007 roku do 20]4 roku, w Urzędzie Miejskim w Lubieniu
Kujawskim nie ma wytworzonej informacji publicznej prostej, mogącej być udostępnionej
bez przetwatzania innych informacji. Żądana w tym zakresie informacja ma zńęm charakter
informacji publicznej przetworzonej, wymagającej wyodrębnienia żądanej informacji
z Prowadzonych przez Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim wządzeń księgowych.
Wyodrębnienie takie wymaga sięgania do dokumentacji źrodłowej, w tym zarchiitzowanej,
dokonywania kwerend, wyliczeń i zestawień. W myśl przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
zdnta 6 wrzeŚnia 20at r. odostępie do informacji publicznej (Dz.lJ. z2Ot4 r. poz.78ż)
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacjiprzetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczegolńe istotne dla interesu publicznego. Skutkuje
to wymogiem wskazania przez wnioskodawcę powodów, dla których uzyskanie przez niego
informacji przetworzonej dotyczącej podania kosztu delegacji słuzbowych z użyciem
samochodu prywatnego przez byłego burmistrza za poszczególne lata od 2007 roku do 2014
roku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wobec tego, że w swoim wniosku nie
wYkazŃPan, iż uzyskanie takich informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
Powiadamiam, że w przypadku nie wskazania takich powodów w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszego pisma wydana zostanie stosowna decyzjaw tej sprawie.
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