Lublin, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Wnioskodawca: Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP
Adres do doręczeń: ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok. 8, 20-002 Lublin

Sz. P. Stanisław Jagiełło
Starosta Powiatu Ryckiego
ul. Leona Wyczółkowskiego lOa
08-500 Ryki

WNIOSEK
O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Działając imieniem własnym w interesie publicznym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
w
zw.
z
art.
19
ust.
1
ustawy
dnia
9
maja
1996r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 z późn. zm.)

WNOSZĘ O
Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej następujących kwestii z lat 2015-2016 oraz
bieżącego roku:
1. Liczby pracowników instytucji podległych Starostwu Powiatowemu, którzy osiągnęli
wiek
emerytalny
i
nadal
zajmują
stanowiska
pracy
wraz
z uzasadnieniem przyczyny.
2. Liczby pracowników podległych instytucji, którzy osiągną wiek emerytalny
w br. oraz roku kolejnym.
3. Wykazu
stanowisk
etatowych
dotyczących
pracowników
wymienionych
w punktach 1 i 2.
4. Kosztów pracy (wynagrodzeń i pochodnych) poniesionych przez Starostwo Powiatowe
za lata 2015-2016 związanych z zatrudnianiem „na etacie” pracowników, którzy nabyli
uprawnienia do świadczeń emerytalnych.
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Proszę o odesłanie odpowiedzi na adres korespondencyjny wnioskodawcy lub adres
poczty elektronicznej: biuro@kulesza.pl
W tym miejscu pragnę nadmienić, że w myśl art. 61 Konstytucji RP
z dnia 2 kwietnia 1997 roku, prawo do informacji publicznej jest prawem obywatela
realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie. Biorąc pod uwagę powyższe, nie
może być wątpliwości, iż zasadą jest udostępnienie informacji publicznej, natomiast jedynie
wyjątkiem odmowa udostępnienia żądanej informacji.
Pragnę przypomnieć, iż niniejszy wniosek jako realizujący wszystkie przesłanki
wskazane w ustawie o dostępie do informacji publicznej winien zostać rozpatrzony pozytywnie,
a co za tym idzie zgodnie z art. 14 w/w ustawy żądane dokumenty/informacje winny zostać
udostępnione w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
Powyższy wniosek został także wysłany na adres elektroniczny Starostwa
Powiatowego: starostwo@ryki.powiat.pl.

Z wyrazami szacunku
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