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D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14 ust. 2, w związku z art. 16 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2014r. poz.782 ze zm.),

orzekam
odmówić udostępnienia treści i postaci umowy wraz z załącznikami zawartej ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
domowych „Przyjaciel", Kotliska 13, 99-300 Kutno, dotyczącej zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w roku 2014.

Uzasadnienie
Dnia 5 stycznia 2015 roku Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów wystąpiło do tutejszego

urzędu z wnioskiem e- maił o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. Pismem z dnia 15 stycznia 2015 roku
udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w ramach udostępnienia informacji publicznej w przedmiotowym temacie, tj.:
- z kim gmina miała zawarte umowy w 2014 roku albo komu udzielała doraźnych zleceń wyłapywania /odławiania bezdomnych
zwierząt ?,
- z kim gmina miała zawarte obowiązujące w 2014 roku umowy albo komu udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom?,
- ilu bezdomnych zwierzętom psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 roku?,
- jaki był w 2014 roku koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne?)
Wyjątek stanowiło jednak udostępnienie treści i postaci umowy wraz z załącznikami dotyczącej zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom w 2014 roku. Wyjaśniono, że udostępnienie ww dokumentów nie jest możliwe, ponieważ stanowią one tajemnice
przedsiębiorstwa, co jest zgodne z obecnymi w niej zapisami w tym temacie.

Dnia 27 lutego 2015 roku otrzymano pismo e-mail od wspomnianej organizacji pożytku publicznego, która wskazała, że w
myśl art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze
względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne
podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane lub przeznaczone do realizacji ze środków publicznych,
uważa się za niezastrzeżone. W związku z powyższym wnosiła o wskazanie informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich w tajemnicy lub wskazanie przez Gminą, że w treść umowy zawieranej przez nią w celu
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że tego wymaga istotny interes
publiczny lub ważny interes państwa.

Wychodząc naprzeciw ww wezwaniu, nie chcąc uchylać się od udostępnienia wspomnianej treści umowy, wystąpiono do
Schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel", Kotliska 13, 99-300 Kutno z którym Gmina Dobre miała w 2014 roku
podpisaną umowę w ramach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, z prośbą o wyrażenie opinii na temat możliwości
udostępnienia treści oraz postaci umowy stowarzyszeniu lub jeżeli nie ma takiej możliwości wskazanie wszystkich zapisów
obecnych w dokumencie, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa wraz z szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn uznania ich za
tajemnicę. By nie narazić się na opinię , że tutejszy organ trwa w bezczynności wnioskodawcę poinformowano o wystąpieniu do
schroniska o dodatkowe informacje, które mogą przyczynić się do udostępnienia żądanej treści umowy.

Dnia 16 marca 2015 roku wnioskodawca pismem e-mail oznajmił jednak, że Gmina Dobre zwleka w kwestii
udostępniania informacji publicznej.

Dnia 24 marca 2015 roku otrzymano pismo e-mail a 30 marca 2015 roku drogą pocztową pismo Schroniska dla
bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel", w którym nie wyrażono zgody na udostępnienie i upublicznienie wnioskowanych
przez stowarzyszenie informacji mając na uwadze fakt, że warunki handlowe są wynikiem indywidualnych negocjacji pomiędzy
stronami, a ich upublicznienie stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i łączącej strony umowy. Wskazano również, że
Stowarzyszenie prowadzi działalność konkurencyjną, co biorąc pod uwagę charakter wniosku i jego zakres budzi wątpliwości co
do jego zasadności na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Mając na uwadze odpowiedź schroniska, tutejszy organ nie może udostępnić informacji wnioskowanych przez
stowarzyszenie, dlatego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, uL Kilińskiego 2,

87-800 Włocławek za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w termjnie.14.dni od dnia doręczenia decyzji.
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