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WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, uprzejmie informuje, iż w dniu 29.06.2015 r. złożyło do Grażyny Jadwigi 

Dworakowskiej i Zygmunta Dworakowskiego, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla 

bezdomnych zwierząt”, z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska, wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

w następującym zakresie:

"Kiedy (data) i komu (imię, nazwisko, adres) przekazano do tzw. „adopcji” bezdomne psy, przyjęte w latach 

2011-2015 do schroniska w Radysach z Gminy Dąbrowa Białostocka, na podstawie umów zawartych z tą gminą 

Nr 6140.1.2011 r. z dnia 16.03.2011 r. oraz Nr BGK.272.4.2014 z dnia 12.02.2014 r. Jeśli sporządzane były 

pisemne umowy z adoptującymi, prosimy o przesłanie kserokopii tych umów."

W powodu nieudostępnienia w terminie wnioskowanej informacji, Stowarzyszenie złożyło do sądu skargę na 

bezczynność prowadzących schronisko - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 

12.05.2016 r., sygn. akt II SAB/Ol 16/16 (w załączniku).

Zygmunt Dworakowski "zrealizował" wyrok sądu pismem z dnia 27.12.2016 r. (w załączniku).

W związku z tą odpowiedzią, Stowarzyszenie występuje do Gminy Dąbrowa Białostocka o udzielenie 

następującej informacji publicznej:

1) Czy pod rządami umowy Nr 6140.1.2011 r. z dnia 16.03.2011 r. prowadzący schronisko w Radysach wydawał 

do tzw. "adopcji" psy pochodzące z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka? Jeśli tak, to czy spisywane były umowy 

adopcyjne? Jeśli tak, to kto był stroną tych umów - Gmina czy schronisko?

2) Jeśli pod rządami w/w umowy schronisko wydawało psy do tzw. "adopcji", a nie były spisywane umowy 

adopcyjne, to czy Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymywała od schroniska informacje wymagane § 6 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt? (podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz 

zwierząt przebywających w schronisku, zawierający m. in. datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i 

adres osoby, której przekazano zwierzę)

3) Z odpowiedzi Z. Dworakowskiego nie wynika jednoznacznie, kto wydał Fundacji "Zwierzęta Niczyje" 5 psów 

pod rządami umowy z dnia 28.04.2014 r. Czy przekazało je schronisko, czy też Gmina Dąbrowa Białostocka? Czy 

Gmina posiada umowy adopcyjne zawarte przez tę Fundację dotyczące przedmiotowych psów?

4) Czy prawdą jest, że po rozwiązaniu umowy ze schroniskiem w Radysach (luty 2015 r.), przebywające tam psy 
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Podpis elektroniczny

Gminy Dąbrowa Białostocka przekazane zostały do innego schroniska? Jeśli tak, to w jakiej dacie, w jakiej liczbie 

i do którego schroniska?

Odpowiedzi proszę udzielić na skrytkę ePUAP wnioskodawcy.

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, SOZ

Załączniki:

wyrok_wsa.pdf1. 

pismo.pdf2. 
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INNE PISMO

dot. odpowiedzi z dnia 22.02.2017 r., znak: OR.1431.10.2017

Uprzejmie proszę o skierowanie na skrytkę ePUAP wnioskodawcy odpowiedzi z dnia 22.02.2017 r., znak: 

OR.1431.10.2017, w formie właściwej, tj. w formacie .pdf z odpowiednimi pieczęciami i podpisami organu 

uprawnionego do występowania w imieniu Gminy.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, z jakich przyczyn "po rozwiązaniu umowy ze Schroniskiem w Radysach 

przebywające tam psy nie zostały przekazane do schroniska, z którym gmina zawarła umowę".

Proszę o wskazanie o ile psów chodziło, do którego schroniska miały zostać przekazane i jaki był ich dalszy los.  

Z poważaniem

Agnieszka Lechowicz, SOZ
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