
Wójt Qminy
Brzeziny

Brzeziny, dnia 07 kwiecień 2014r.

Do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
za pośrednictwem
Wójta Gminy Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Skarżący: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Skarżony organ: Wójt Gminy Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
na bezczynność Wójta Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 54 § l ustawy z dnia 30.09.2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. póz. Nr 270), Wójt Gminy Brzeziny przekazuje skargę z dnia
06.03.20l4r. (nadaną w dniu 06.03.20l4r., data wpływu do organu 10.03.20l4r.) Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt na bezczynność Wójta Gminy Brzeziny, w sprawie nieudostępnienia w terminie
informacji publicznej.

Wójt Gminy wnosi o:

1) oddalenie skargi,
2) przekazuje akta sprawy wraz ze skargą



Uzasadnienie

1. Zarzuty podniesione przez skarżącego:

- art. 61 ust. l i 2 Konstytucji RP i art. l ust.l w zw. z art. 10 ust. l, art. 13 ust. l oraz art. 16 ust. l
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji
publicznej zgodnie z treścią pkt 5 wniosku skarżącego z dnia 06.01.2014r.,

- art. 33 ust. l w zw. z art. 35 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, poprzez przyjęcie,
że można zastrzec wyłącznie jawność umowy zawieranej przez jednostkę sektora finansów
publicznych, realizowanej lub przeznaczonej do realizacji ze środków publicznych, bez podjęcia
przez przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą
lub bez wykazania przez jednostkę sektora finansów publicznych, że nieudostępniona informacja
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub
ważny interes państwa.

2. Odpowiedź na zarzuty

W ocenie organu zarzuty są bezzasadne, ponieważ nie naruszył przepisów art. 61 ust. l i 2
Konstytucji RP i art. l ust.l w zw. z art. 10 ust. l, art. 13 ust. l oraz art. 16 ust. l ustawy z dnia
06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 33 ust. l w zw. z art. 35 ustawy z dnia
27.08.2009r. o finansach publicznych, ponieważ udzielił odpowiedzi. W ocenie organu, nie mógł
przekazać innych danych.

W dniu 07.01.2014r. do Urzędu Gminy Brzeziny wpłynął wniosek o udzielenie informacji
publicznej od Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, na który udzielono odpowiedzi pocztą elektroniczną
oraz tradycyjną, pismem z dnia 17.01.2014r. Odpowiedź na 4 z 5 zadanych pytań była szczegółowa,
natomiast odpowiedzią na 5 pytanie było stwierdzenie, iż Gmina nie może przesłać kserokopii
umowy ze schroniskiem, gdyż dokument ten stanowi tajemnicę handlową. Tak więc odpowiadając na
wniosek o udzielenie informacji publicznej, Gmina odpowiedziała na każde z pytań. Kolejne pismo,
data wpływu 29.01.2014r., w którym Stowarzyszenie Obrona Zwierząt zarzuca Gminie odmowę
udostępnienia treści umowy oraz wnosi o wskazanie dodatkowych informacji nie ma charakteru
wniosku o udzielenie informacji publicznej. Ponieważ pytanie dotyczyło informacji o
przedsiębiorstwie, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług, uznaliśmy, iż wszelkie
dane o tym przedsiębiorstwie zostały przesłane wnioskodawcy w odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publiczne z dnia 07.01.2014r.
Nadmieniam, że z korespondencji nadesłanej przez przedsiębiorcę „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" Longin Siemiński do Gminy Brzeziny wynika, że czuje się on pomawiany oraz jest
przedmiotem nagonki ze strony fundacji i stowarzyszeń, tzw. „prozwierzęcych". Biorąc te informacje
pod uwagę, tym bardziej Gmina, nie czuła się zobowiązana do udzielania pełniejszych informacji o
firmie Wykonawcy usług.

Z w/w względów wnosi się jak w sentencji odpowiedzi na skargę.
2



Załączniki:
1. treść wniosku z dnia 06.01.2014r.,
2. odpowiedź Urzędu Gminy Brzeziny z dnia 17.01.2014r.,
3. pismo z dnia 29.01.2014r.,
4. skarga z dnia 06.03.2014r. (data wpływu: 10.03.2014r.) w 2 egz.;
5. dowód doręczenia stronie skarżącej odpowiedzi na skargę.

Z u p . Wójta Gminy
r

dam
Wśjta




