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Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na Pana pismo złożone 8 stycznia 2022 roku uprzejmie informuję, że wniosek
mieszkańca przesłany do Urzędu Miasta Skierniewice 23 grudnia 2021 roku dotyczył informacji
publicznej przetworzonej, której udzielenie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641), jest
skorelowane z przesłanką szczególnego interesu publicznego.
Mieszkaniec został poinformowany, że w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia
informacji publicznej nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej
udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności, wytworzenie dokumentu żądanej treści
wskazywać będzie na proces jej przetworzenia. Wówczas żądana informacja będzie miała charakter
informacji przetworzonej, to jest takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz,
obliczeń, zestawień, połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków
osobowych i finansowych, mogącym zakłócić normalny tok realizacji ustawowych obowiązków
adresata wniosku i utrudnić wykonywanie przypisywanych mu zadań.
Ponadto chciałbym zaznaczyć, że plan finansowy samorządowych instytucji kultury mieści
się w budżecie miasta, który corocznie uchwalany jest przez Radę Miasta Skierniewice.
Dla przykładu, w roku 2020 koszty poniesione przez instytucje kultury, ujęte w ich planach
finansowych, wynosiły odpowiednio: Centrum Kultury i Sztuki – 5 462 085,26 PLN; Miejska
Biblioteka Publiczna – 2 034 251,17 PLN; Muzeum Historyczne Skierniewic – 1 939 839,41 PLN;
Biuro Wystaw Artystycznych – 505 612,94 PLN. Natomiast w I połowie 2021 roku koszty
przedstawiają się następująco: Centrum Kultury i Sztuki – 2 617 513,96 PLN; Miejska Biblioteka
Publiczna – 1 132 898,36 PLN; Muzeum Historyczne Skierniewic – 947 446,47 PLN. Należy przy
tym zauważyć, że akty prawa miejscowego, w tym uchwały budżetowe, są dostępne Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice (https://www.bip.um.skierniewice.pl/).
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