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g udzi*łenłe infcł'rnncjł na p*dstswi* tjstawy n d*stępl* dn inf*nmacji pab|źczną tUr",U. z
?ssl Y" p>v'. IŻ*&, ze ł-rnianamil,

W zwiąxku z brakłem *dp*wi*elłi na pyt.aniu zar*rarte w piśr:i* a dnla Ła marta Ż016 r.,
WZyWafflY B*.n#Wnie d* udgi*lenia petn*4 ndp*windz,l na py{ania ;awarte w pułnktath 1* 3
w1rłł pisrna,
.Poniznj treść pytari, na k ire nł* x*stała udzię|*na p*tna oclpowie tli., Y:e1dź" Lłrlzielono wyjaśnie ll

na r tl sz'aiąry ch nb*w ł ąt,ui4rą v,t ty, nł "ł.;:kr *'si r, u staw q,

1'. Kt* i ki*dy dnk*nnł łat,rudnte*ła Yanł *ar*t,; Gliwinskic.,i r."la gtanswigka narłqxryei*{*
$zkoty Pcdstawnw*j i m - Ksiqstwa fi n i nvłkowskł ę${} w ł,ti ul|,.ły{1ni*?

7" t* sta*tswi gs*dst"ewry pr.awnq zatrudni*nia wł \zk*|e pryq15;rtą;6stsw,*1 w hl\urł.ynnł*, ?łnł
sornty 6liwi slqi*j *.a st*r"lnw'łsku rr*$exya[ela Szkoły?

3" jaki r.*dzaj ur.rl*ułl,ł * prarq aawarty erlstat z Faniq **rcrtą *liwirlskq na stnfi*wiska
*ra**ay*i*.la sxEq*fY *v W.Ę}.rx. {tl3i-*, na łakJ okręs ufilswfi ł"a z*stata zawarta araz jakl
xakres nhowiąz}raw pre*włdywała ?

}*dn*rz,ł'śnie rzt'.sięrnt/ słq bv *b*wląek* uśyyiarLrsrnłć. Piłnu Vvrrmistrzavłi, i* #r*an
prcwn*lzący nł* orly:*wiada ea politykę kadrową szŁtsły, jak Ł.l-;lirtie stwłe rdza ?łrl W sr'vrirrl
piśrni*, edyż zg*dnłe a obnwięzu;jqcyrn prgw*rfi ośwfatorvyry"]. [,.:} tylko iwyląrrnł*, d1lr*ktor
szk*ty j*'st. *dprslł'łił,dzia|ws ra pa|łtlskq kadr*wą p|aciwki, kt*rłł znrządza,
Zg*dni* x art" 3$ ust, 3 pkt. 1" ustarł.iy x dnig 7 wrleśnia 1s91 r. ł systenrię oświaty {ftz" |'}' z
ŹCI15 r. p*Z" y,5& orf iI t?*L6 r. pCIr' 35,64 i,1,g5 }dyrek{*r rz|";cty jcst kierr:wł:ikięnt zaktadu
pr*ły tlla eatrudnignycŁl w szka|* lub g.:l*rńurce n*uczycł*|i | {}rar'*wnłktsv,t niehędqryrh
nauceyrieNami. Dyre$<t*r \# sfczgg*|nnści d*t:ydaj* w sprar.vłch zat'rudnianłg i aw*|niania
nauczycieli sraz innr1ch prafl*WnikÓw szk*{y lub place1wki" *;nacza ta, ze wytqtzną i
integrałnqk*rnpr:.tencjq d.yr*,kt,.ara Ezk*ły j*st p*t**jmowarri* rŚ*,r"yzii \N ;prawłe zatrwdnianła i
zw*inig naureycle1i, ns warunkach i aasadach *kreślony*h W Karłi* Ł}*u*zyci*la *rev
ustawię zdnia?, f icłęrwraL*7Ą r . .  K*dekspra ' t l s  {*x.  tJ '  z t9* i3 i" ' , r}r .7. .*4zpłż,rs ,? . r f i^ ' .
Tym snrNYłYł, ffił.lrrnistrz frniewk{}wał 3abr: *r&an pr*wa ządv, .źłft.l nie p*siada tłprawnłen dts
eatrudni.*nia w seko|e n*urxyrł*|i, gdyz by{*br7 t0 sprł*cril* ; t.,t:,1:o,,li4xi;jącyrn, v,,ł tyrn eakr*nie
praw*ł.n *światowym.



W r,uviązku z p*wyxsuyrn w p*|ni łagadn* je*t pł"z*dstawl*rre N}r7.ł7^ nas ŹĘdanie.d imienne

wskar.anie *s*by, ktÓra zatrwdniŁa Fanią D*r*tq 6llwi*skĄYIe stanpwiskt* maumycibla *xłswt
wr &swraycn$}* *rał. na ł**ąi rsk.r,*s t* urzyniła t n* ysr"łdstawi*, jaki*.i u*rn#Wy.

P*rradtei r,rzYprrrfiln*my Fanu fiurmiEtrz*wi, żg infornułł;,iĘ prub|icenq stan*wi kaz*a

treś* bęetrąca sirutki*n: deia{r*nla, szerok* r*zumean*j władz,{ 1ixł:liczn*.j rłra; *s*b p*tniąeych
funkc.le ptsŁł|tun*, a t-r,k.ze rły,nn*{;ti łnxyr"h padrnłatrsvł, kl'ilrr:: tĘ włtadzę reaNłzują bąrsź
gospodarują mienie m kcrnunalnvm Iub mieni*nł Skarbl.l $}allstwa W zakresl* ty*h
k*mp*tencjl.
ln{i:rrnariq puh|źtzną st,ars*wi znwart,rsśc ułsz*|k'ł*g* r*dzaju d*kumrntłw * rl*sząr,yrk siq

d* organ* władey publiczne.! zwiąranyth z nimn bądź w jakik*lwigk spnsib d*tyczqcych g*, w

tym rowni*ż dcltum*nty * chgrakterze werynątrł"fiVr,* lt.lb rcb*.lytrY\Ź kt*re znaidują się w

a ktach palt.ąp *\ila n i a a rj m i n i stt"a ry in r 6ts,
W$e w Y,-ił|rach, ll SĄB/Ke Ż&lŁ?, LIX nr L?3&5?-*, wyr*kiern z dnia 1]""10'20L2 r, uznał

nnw*t, Źr ił,rf*rrtrncj;{ * Vvysgkości wyclatk*w na wvn#&r*dzetlia łs{sŁs ysetniq*yr"h funkcje
pts*|ł*n* st,an*wi infrsrmaĄq # majątku pu|s|łrt.rlyrn, ktt:rti ,."łdrs*tqpnięniłs m#:Y1n :;ir;

d*.*"r*g*ć n* zagmdarh łkrećlonych w u'd"i.p.
TYrn b*rdziej wiqt nie ma tadnyr.h pr*wnie ilffinc*wanych p*rlst.łw, by utajniaĆ infnrrnacją il

*trCInłe z*złłi*ra,iąt'*j łsrnrłwą z panź4 t}rłrr;tq #|iwi*sk.4. |}trzyrnyrr'ani* \łł taiamniry r*dmiu i

fnr"my urn*sdY fi prart z*lruxrt*j z *s*.bq p*fnłącę fr'lnkcjq puŁ'iic;łłiq i okr*sŁ,łł na jaki umowa

ta e*s{ała zawarta, w Ż*d,rłzsr.n wypa*k,ul ni* moŹna byto u?-nat zs tresi. * znamionach

i rłf rs r rn a ąi ni *p ułll.i rzn * 1 .
ł'la *dp*wi*dź na 6:*stawi*n* pytania |ub wydanig d*crlzii rłdm*wnrj, oceekujen'ly 14

c*ni od daty wpływu d*|^}rządutvtrieiskiegr w'finięw|ą*wie, nini*jsz*gł wr:iosku'

W przypar{ku !:rłku wvcv*Err}uiqt:*i iref*rrnarii, Y:ąr{ź łlc,zig.|ę'nia *dp*wi*dzi ni*zgadne) v,

tr"aściq żądanla, lub p*n*wnie' udai*|enia lnfnrmacji ni*pętł"rej, ZfT}L.!$ł*ni b*dziemy
wyk*rryste* przystugujqcę ntsrfi dr*g'ę pr$wną ł zt*zyć^ sk*rgę nts. e#niechani* *howiq;ktl
ustaw*wug* na|,łi*n*,gr"ł prx*z praw*dawtą {1ł} ?łsna B*rmisŁrz.: rJ* Włj*tx*r}zk,s*grl 5q'Jl:
Adnri xistracy.i negn w Sydg aszrzy .
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tlprzejmie informuję, iź podtraymu.ję m*jq odpowied'ź zawartq w piśmi'e Bs.]"431.7 .2076 z dnia
24.0g.2016 roku.

.tr,.Ęłoor

...


