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Urząd Gminy w Luzinie w załączeniu przesyła skargę Stowarzyszenia Obrona

Zwierząt z Jędrzejowa z dnia 17.02.2014r. (data wpływu: 20.02.2014r.) na bezczynność

Wójta Gminy Luzino, wraz z aktami sprawy GOP.6140.01.2014/ak.

Ustosunkowując się do zarzutów zawartych w przedmiotowym odwołaniu, organ

gminny wyjaśnia, co następuje:

Urząd Gminy w Luzinie w odpowiedzi na wnioski Stowarzyszenia Obrony Zwierząt o

udzielenie informacji publicznej (z dnia 29.08.2013 r. oraz z dnia 06.01.2014r.) wysłał,

zgodnie z art. 3 ust. l pkt l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U z 2001 r. nr 112 póz., 1198 ze zm.), prośbę o wykazanie, iż przesłane dane

mają istotny wpływ na szczególnie ważny interes publiczny strony, w związku z tym, że

żądana informacja jest informacją przetworzoną. Opierając się na wskazanym przez

skarżącego stanowisku M. Bednarczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda „Biuletyn Informacji

Publicznej. Informatyzacja administracji": „informacja przetworzona jest jakościowo nową

informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznej treści i postaci, chociaż jej

źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego". W ocenie Urzędu Gminy

Luzino żądane informacje przez Stowarzyszenie (pkt: 3 i 4 ) spełniają przytoczoną wyżej

definicję informacji przetworzonej. Miała ona zostać przygotowana „specjalnie" dla

wnioskodawcy - wymaga przejrzenia, zgromadzenia, porównania oraz zestawienia danych

zgromadzonych w odrębnych wydziałach organu. Urząd Gminy w Luzinie wyjaśnia, że nie

odmówił udzielenia informacji - informacja ta zostałaby przygotowana po złożeniu

wyjaśnienia, o które Stowarzyszenie Obrona Zwierząt zostało poproszone zarówno w roku

2013 jak i w roku 2014. Jednakże organ do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na

żadne z wyżej wymienionych pism.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. z dn. 2013r.

póz. 856) nakłada na jednostki samorządowe, a taką jest również Gmina Luzino, obowiązek

sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w

uzasadnieniu swojej skargi na wstępie wyjaśniło, że od kilku lat uczestniczy w projekcie

Biura Ochrony Zwierząt przy Fundacji Zwierząt ARGOS, KRS 0000286138, polegającym na

badaniu problemu bezdomności zwierząt w jego wymiarze publicznym. Później wyjaśnia, że



od roku 2012 zajmuje się monitoringiem woj. pomorskiego. Taka krótka informacja byłaby

wystarczająca jako odpowiedź na zapytanie postawione przez organ gminny w piśmie

GOP.6140.01.2014/ak, i po uzyskaniu takiej informacji urząd sporządziłby żądaną odpowiedź

na wniosek. Urząd Gminy w Luzinie nie został poinformowany jednak ani na początku

działania stowarzyszenia, ani przy wnioskach, z którymi wystąpił do tut. organu, o celu

swojej działalności. Stoimy na stanowisku, że dobrą praktyką byłoby poinformowanie organu

o działalności stworzonej jednostki na terenie jemu podległym, w celu dobrej współpracy

pomiędzy organami samorządowymi a tymi jednostkami. Urząd Gminy w Luzinie

niejednokrotnie był obowiązany udzielać informacji publicznych, które zostały wykorzystane

później przez konkurencyjne przedsiębiorstwa w celu eliminacji innych firm działających w

branży, co przekłada się na znaczące podniesienie cen usług na rynku. Urząd Gminy w

Luzinie pragnie wyjaśnić, że nieudzielanie informacji publicznej akurat skarżącemu nie jest

celowym działaniem organu dotyczącym wyłącznie skarżącego. W związku z brakiem

odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2014 roku organ uznał, że przedmiotowe

Stowarzyszenie zrezygnowało z żądanej informacji, tym bardziej, iż organowi nie była znana

działalność Stowarzyszenia na terenie gminy Luzino.

Wnioski na podstawie w/w ustawy o udostępnianiu informacji publicznej są

kierowane do organu gminnego z różnych pobudek i w rożnych celach. Ich wykonanie

angażuje nagminnie wielu pracowników merytorycznych, dlatego też żądania kierowane pod

adresem gminy również muszą być transparentne.
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