Od: Bogdan Stępień
*********************
*********************
Do: Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w *********************
Pan *********************
*********************
*********************
Dnia 11 maja 2011r.
TEMAT: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Szanowny Panie Prezesie!
W styczniu 2011r. zwrócił się do mnie sekretarz Urzędu Gminy w XXXXXXX z prośbą o
pomoc w obaleniu zarzutów, jakie kierowana przez Pana Izba przedstawiła w wystąpieniu
pokontrolnym tej jednostce w części dotyczącej średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz
naliczenia jednorazowego dodatku nauczycieli za 2009r. Jednostka ta zwróciła się do mnie o
pomoc z dwóch powodów: jednostka ta była uczestnikiem szkolenia prowadzonego przez mnie
na temat średnich wynagrodzeń oraz korzystała (korzysta) z programu komputerowego mojego
autorstwa do naliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
Ponieważ postawione przez Pana Izbę zarzuty jednostce samorządu terytorialnego były
najwyższego kalibru, które w konsekwencji prowadziły do zarzutu niepoprawnego działania
programu komputerowego zmuszony zostałem do pomocy jst. Wiedziałem, że jst samodzielnie
z problemem by sobie nie poradziła. Musiałem porzucić pracę nad dużym projektem i zająć się
przygotowaniem odpowiedzi na podpisane przez Pana wystąpienie pokontrolne.
Dnia 26 stycznia 2011r. zamieściłem na stronie http://iar.pl ostateczną wersję opracowania
zatytułowaną: „Komentarz do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w ...... dla jst ...... w części dotyczącej naliczania jdu”. W opracowaniu tym krok
po kroku wykazałem przy pomocy prawa, logiki i matematyki absurdalność zarzutów
postawionych przez Pana Izbę: jst oraz mnie, jako twórcy programu i wykazałem poprawność
naliczanych przez program jednorazowych dodatków uzupełniających. Przygotowanie tego
komentarza zajęło mi ponad dwa tygodnie!
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Wójt Gminy XXXXXXX w piśmie do Pana z
dnia 24 stycznia 2011r. napisał między innymi:

Minęło już ponad trzy miesiące od dostarczenia Panu przez Wójta Gminy XXXXXXX
odpowiedzi na zarzuty postawione w wystąpieniu pokontrolnym. Od tego czasu kierowana przez
Pana Regionalna Izba Obrachunkowa milczy.

TEMAT: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Milczenie dla mnie nic nie oznacza!
Działając zatem na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do
informacji publicznej wnioskuję o niezwłoczne przesłanie mi na adres email: bogdan@iar.pl
poniższych informacji:
1. Jakie jest stanowisko/wniosek/decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej w XXXXXXX
na odpowiedź Wójta Gminy XXXXXXX (pismo z dnia 24 stycznia 2011r. sygnatura
SG.1710.1.2011, punkt ad.11) w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz
jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli?
2. Czy sporządzone (w oparciu o mój program komputerowy) przez Urząd Gminy w
XXXXXXX sprawozdanie z osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009r.
zostało uznane przez RIO w XXXXXXX za poprawne czy też nie?
3. Czy zarzuty niepoprawnej interpretacji prawa przez pracownika kierowanej przez Pana
Izby a przedstawione w moim opracowaniu: „Komentarz do wystąpienia pokontrolnego
sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ...... dla jst ...... w części
dotyczącej naliczania jdu” i zamieszczonym na stronie www.iar.pl zostały uznane?

Z poważaniem
/-/
Bogdan Stępień
Do wiadomości:
1. Przewodniczący Krajowej Rady RIO.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.

Pismo to zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.iar.pl.
W zamieszczonym piśmie nie zostaną ujawnione dane tak RIO jak i jst z takich samych
powodów i na takim samych warunkach jak podane w opracowaniu:
http://iar.pl/aktualnosci/2011-01-28_Komentarz_do_wystapienia_RIO_w_sprawie_jdu.html
Zastrzegam sobie prawo ujawnienia tych danych bez spełnienia w/w warunków.

