
Lublin, dnia 7 września 2017 r.

Jakub Kulesza 
Poseł na Sejm RP

Sz. P. Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z odpowiedzią z dnia 9 marca 2016 r. na wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej w zakresie danych dotyczących osób zatrudnionych w gabinecie politycznym 
w Urzędzie Miasta Lublin, zwracam się ponownie w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedź jaką otrzymałem od Państwa została uznana przez obywateli za nierzetelną do 
czego również się przychylam.
W złożonym przeze mnie wniosku została wskazana podstawa prawna, której dotyczyły 
zawarte w nim pytania -  art, 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 
21 listopada 2008 r. „2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: 1) 
urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych; 2) doradców i asystentów; ”
W odpowiedzi nie wskazano stanowisk, o których mowa w ustawie jak również nie wskazano 
czy stanowiska takie istnieją.

W związku z tym na podstawie art. 2 ust. ł ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. NR 112 poz. 1198, z późn. zm.) ponownie zwracam się 
o udzielenie informacji publicznej na poniższe pytania:

1. Jak kształtowała się liczba osób zatrudnionych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., w Urzędzie Miasta Lublin 
w latach 2015 -  2016, z uwzględnieniem nazw stanowisk oraz wymiarów 
poszczególnych etatów?

2. Jakie wynagrodzenie miesięczne brutto przysługuje każdemu z poszczególnych 
pracowników zatrudnionych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. oraz jakie dodatki oraz premie zostały 
przyznane pracownikom w latach 2015-2016?
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3. Jaki był koszt zatrudnienia osób zatrudnionych na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., w poszczególnych latrach 
2015 i 2016 (wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia) oraz jaki procent 
funduszu płac stanowiły wypłacone wynagrodzenia?

Proszę o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: biurofehlculesza.pł

Z wyrazami szacunku
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