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W odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 10.06.2018 w sprawie kosztów 
związanych z promocją Gminy Mielec w latach 2013-2017 będących nawiązaniem do 
interpelacji z dnia 24.05.2018 przekazuję następujące informację.

Ad. 1

Na podstawie art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt jako 
kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 
pracowników urzędu. Kwestie zatrudnienia reguluje również art. 7 Ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych wskazujący Wójta jako osobę odpowiedzialną za 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu.
Nadmienić należy, że stanowisko o którym mowa w piśmie powstało w wyniku przystąpienia 
przez Gminę Mielec w 2011 roku do projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 pn. Inwestycje 
i turystyka -  szansa na dynamiczny rozwój gmin województw Polski Wschodniej”, którego 
jednym z wskaźników niezbędnym do realizacji w celu otrzymania dofinasowania było 
utworzenie nowego etatu związanego z promocją i realizacją projektu.

Ad. 2

W celu rzetelnego przedstawienia środków finansowych związanych z utrzymaniem 
stanowiska o którym mowa w piśmie należałoby wskazać koszty związane z ilością 
wykorzystanych mediów (np. energia elektryczna, woda, ścieki, dostęp do intemetu) koszty 
wyposażania stanowiska pracy oraz wynagrodzenia pracownika. Ze względów technicznych 
oraz ogólnym dostępie przez pracowników Urzędu Gminy oraz osoby będące klientami Urzędu 
Gminy nie ma możliwości wskazania zużycia ww. mediów przez jedno stanowisko. W związku 
z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej mając na względzie prywatność osoby fizycznej a co za tym idzie 
wysokości jej zarobków składających się na status materialny nie ma możliwości przekazania 
infonnacji w zakresie wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku o którym mowa 
w piśmie. Możliwe jest natomiast wykazanie środków związanych z wyposażeniem stanowiska 
Drący które przedstawia poniższa tabela.
R o k K w o ta  [zł]
2015 3 472,99
2016 0,00
2017 3 164,05

Sporządził D. Małek


