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Garbów, dnia 19.08.2013 r.

Pan Dariusz Rodzik
Przybysławice 153,Ą
21-080 Garbów

W nawiązaniu do Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie kontroli
przeprowadzonych w Gminie Garbów, informuję, że wnioskowana przez Pan informacja
publiczna dotycząca kontroli prowadzonych w lJrzędzie Gminy Garbów jest udostępniona w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
http://www.uggarbow.bip.lubelskie.pl . Biuletyn jest dostępny nieprzerwanie, całodobowo dla
nieograniczonego kręg,' odbiorców' W celu odnalezienia interesujących Pana informacji
naleŻy na Ww stronie intemetowej, w menu po lewej stronie ekranu odnaleźć zaŁJadkę,,Inne
dane udostępniane publicznie''' następnie ją rozwtnąc t odnaleźć zakładkę 

',Kontro1e''. 
Pod tą

zal<ładkąznajdują się podlegające udostępnieniu materiały dotyczące kontroli.
Wyjaśniam, że udostępnienie informacji publicznej w BiuleĘnie Informacji

Publicznej vłyłącza obowiązek ponownego jej udostępniania na wniosek zainteresowanego.
Brak jest zatem podstaw prawnych do przel<azania Panu kopii dokumentów dotyczących
kontroli w formie papierowej. Argumentem uzasadniającym wydanie odpisów dokumentów
umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej nie może byc takŻe brak indywidualnego
dostępu wnioskodawcy do Internetu. obecnie dostępnoŚć Intemetu jest powszechna, np. Za
pośrednictwem publicznych punktów dostępu, kafejek intemetowych. W przypadku braku
dostępu do Internetu nroże Pan skorzystać z usług Gminnego Centrum Informacji w
Garbowie w dni powszednie w godzinach 73o-153o lub przez 24 godziny na dobę z
infokiosków ustawionych przy |)rzędzie Gminy Garbów orM na parkingu przy budynku
pałacu w Garbowie.

Jednocześnie informuję, Że nie jest mozliwe udostępnienie protokołów wszelkich
kontroli jakie były prowadzone na terenie Gminy Garbów od dnia 01.01.2006 r. ptzez
wszelkie instytucje kontrolne gdyŻ Urząd Gminy Garbów dysponuje v,ryłącznie materiałami
kontroli dotyczącymi Urzędu. Nie jesteśmy natomiast w posiadaniu protokołów kontroli
przeprowadzanych w innych instytucjach, jednostkach prywatnych, podmiotach
gospodarczych oruz u osób ftzycznych, które podlegałyby udostępnieniu w trybie dostępu do
informacji publicznej. o udostępnienie takich protokołów należy zwtacac się do konkretnych
podmiotów lub osób objętych kontrolami lub clo instytucji, które takie kontrole prowadziły.

W kwestii wniosku o udzielenie informacji o planowanym zastosowaniu kar wobec
pracowników Urzędu Gminy Garbów informuję, że wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej moze byó objęte pytanie o określony stan istniejący na dzien udzielenia
odpowiedzi. Wniosek taki nie moŻe tęŻ zmierzać do inicjowania działafi. Ponadto informuję,
że kwestie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami w ramach stosuŃu pracy' w tym
dokonywanych wobec pracowników czynności' nie stanowią informacji publicznej, poza
niektórymi kwestiami zvviązanymi z naborem pracowników na podstawie ustawy o
pracownikach samorządowych. Wyłączenie jawności dotyczy zwłaszcza akt osobowych
pracowników. osoba ttzecia nie ma takŻe żadnego prawa w ramach dostępu do informacji
publicznej Żądać, od organu administracji dokonywania określonych czynności w stosunku do
pracowników podlegaj ących temu organowi.
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