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Pan
Bogdan Stępień

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 lipca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie – w ramach kontroli koordynowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie – w kilku jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego przeprowadzi kontrole problemowe w zakresie
udzielania w 2012 r. dotacji z budżetów tych jednostek jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu
terytorialnego. Wyniki kontroli – po ich uprzednim opracowaniu – będą dostępne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Jednocześnie
informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie nie prowadziła,
ani też nie prowadzi kontroli w zakresie udzielania dotacji na podstawie art. 80
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przez gminę Sianów i nie dysponuje informacją
publiczną podlegającą udostępnieniu, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w postaci
dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli. Ponadto – zgodnie z definicją za-

wartą w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej – informacją publiczną jest każda informacją o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej – z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy –
przysługuje każdemu, a od osoby wykonującej to prawo nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ww. ustawy). W orzecznictwie
powszechnie przyjmuje się, że informacje o obowiązującym prawie są informacjami publicznymi, gdyż stanowią informację o działalności organów władzy
publicznej. Nie stanowi natomiast tego typu informacji żądanie dokonania
przez organ wykładni prawa (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 1 lutego
2011 r., sygn. II SAB/Rz 50/10).
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