Od: Bogdan Stępień
***************
***************
email: bogdan@iar.pl
Do: Burmistrz Miasta i Gminy Głuchołazy
Pan Edward SZUPRYCZYŃSKI
Urząd Miejski w Głuchołazach
Rynek 15
48-340 Głuchołazy
Dnia 07 sierpnia 2013 r.
TEMAT: Wezwanie do natychmiastowego uzupełnienia informacji do wniosku z dnia 22.07.
2013 r. o uzupełnienie informacji do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 08.07.2013 r.
Szanowny Panie Burmistrzu!
Dziękuję za odpowiedź z dnia 06 sierpnia 2013 r. na mój wniosek z dnia 22 lipca 2013 r.
o uzupełnienie informacji do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 8 lipca 2013 r.
Z ostatniej odpowiedzi dowiedziałem się, że Szkoła Podstawowa w Gierałcicach (zlokalizowana w obszarze wiejskim) a prowadzona przez stowarzyszenie została uznana przez Gminę
Głuchołazy – w sensie zapisu art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jako tego samego „typu i
rodzaju”, co szkoły podstawowe w Głuchołazach (zlokalizowane w mieście powyżej 5 tys.
mieszkańców).
Pomimo dwóch wniosków nadal jednak nie uzyskałem innych ważnych wnioskowanych
informacji tj. ile wynosi na rok 2013:
1. kwota przewidziana na jednego „ucznia” szkoły danego „typu i rodzaju” w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2. kwota przewidziana na jednego „ucznia” szkoły publicznej danego” typu i rodzaju” w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dla tego samego „typu i rodzaju”
szkoły, co Szkoła Podstawowa w Gierałcicach.
Podstawa prawna art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wobec powyższego wzywam Pana do natychmiastowego przedstawienia mi wnioskowanych informacji. Jeżeli nie otrzymam tych informacji do dnia 09 sierpnia 2013 r., to uznam, że
uchyla się Pan od udzielenia mi informacji publicznej - w sposób przewlekły prowadzi
postępowanie udzielania informacji, i dalej będę postępował zgodnie z ustawą o dostępie do
informacji publicznej oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).
Wnioskowane informacje proszę przesłać do dnia 09.08.2013 r. na adres bogdan@iar.pl .
Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień
Do wiadomości:
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach,
- Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz MEN.

