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	W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji w zakresie przyznanych pracownikom samorządowym nagród za osiągnięcia w pracy zawodowej informuję:
	W dniu 22 lutego br. uprawnieni do reprezentacji członkowie zarządu Sieć Obywatelska – Watchdog Polska złożyli, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia cyt.: 
„listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego 
z nagrodzonych pracowników samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego”.
	W związku z faktem, że zakres żądanej informacji wymagał utworzenia jakościowo nowej informacji, przygotowanej wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy, 
a sam wniosek, zdaniem organu, dotyczył informacji przetworzonej, pismem 
z dnia 4 marca br., Wnioskodawca wezwany został do wskazania przesłanek uzasadniających szczególnie istotny interes publiczny. 
	W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Wnioskodawcy organ, zgodnie 
z ugruntowanym w tej materii orzecznictwem, dokonał zbadania istnienia interesu publicznego. 

Transparentność wydatkowania środków publicznych, w tym wynagrodzeń pracowników samorządowych, jest zdaniem organu, warunkiem sine qua non prawidłowo funkcjonującej administracji publicznej, dotyczy bowiem sposobu gospodarowania majątkiem publicznym przez podmioty tworzące sektor finansów publicznych. 
	Wobec powyższego, w załączeniu przekazuję zestawienie (załącznik Nr 1 
do przedmiotowego pisma), zawierające przygotowane wyłącznie na potrzeby Wnioskodawcy zestawienie, stanowiące odpowiedź na złożony wniosek.



							Joanna Podleśny

					Naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac






Załączniki:
- zestawienie – Załącznik nr 1 do pisma nr Kd.1431.4.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

