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Odpowiedź
na skargę na bezczynność organu

W odpowiedzi na wniesioną skargę na bezczynność organu wnoszę o oddalenie skargi,
przeprowadzenie dowodu z dołączonych do niniejszej skargi umów i zasądzenie kosztów
postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie Obrona Zwierząt zwróciło się z wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokonanych adopcji bezdomnych psów przyjętych
do prowadzonego przeze mnie schroniska w okresie od l stycznia 2015 do 11 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty
wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej;
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego
oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne
samorządu terytorialnego;
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonuj ą zadania
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję
dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców,
reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i



innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. póz. 1240), oraz partie polityczne.
3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. l i 2,
będące w posiadaniu takich informacji.

Ustawodawca stworzył w tym przepisie katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania
inform acj i publ i cznej.
Podmioty te można w zasadzie podzielić na dwie zasadnicze kategorie, tj. na władze publiczne oraz
inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

W mojej ocenie nie należę do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej
gdyż w świetle zawieranych umów podmiotami będącymi w posiadaniu informacji publicznej będą
odpowiednio wójtowie czy burmistrz.

Jak wynika z dołączonych do niniejszego pisma dokumentów w myśl zapisów umowy zobowiązana
byłam do sporządzania sprawozdań, w których znajdują się informację o udostępnienie których
zwrócił się skarżący.
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