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W odpowiedzi na skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy 
Suchedniów, a dotyczącą bezczynności Burmistrza w zawiązku z nieudzieleniem 
informacji publicznej skierowanej od Stowarzyszenia, wyjaśniam: 
Skrzynka poczty elektronicznej, którą posiadamy jest to bezpłatne konto e-mail. 
Na początku bieżącego roku zauważyliśmy utratę danych spowodowaną 
prawdopodobnie błędną pracą serwera poczty czego wynikiem była utrata danych. 
Z powyższych powodów, aktualnie Gmina nie jest w stanie ocenić czy istotnie 
wpłynął do tut. Urzędu drogą elektroniczną przedmiotowy wniosek na adres: 
suchedniow@poczta.fm.  
Aktualnie pewność dostarczenia korespondencji elektronicznej zapewnia e-PUAP,  
z którego nadawca uzyskuje automatycznie  UPP (urzędowe poświadczenie 
przedłożenia) z chwilą wysłania wniosku.  
Ponadto chętnie udzielilibyśmy odpowiedzi na wniosek, który nie przysparzał 
żadnych problemów, albowiem Gmina dysponuje danymi zawartymi we wniosku.  
Sytuacja powyższa ma miejsce w tut. Urzędzie po raz pierwszy i z przykrością 
stwierdzamy, że z chwilą otrzymania wniosku (stanowiącego załącznik do skargi)  
w terminie odwrotnym przekazujemy drogą elektroniczną, na wskazany adres żądane 
dane. 

Jednocześnie przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapewniamy, że dołożymy 
wszelkiej staranności, aby podobna sytuacja w przyszłości nie miała miejsca.   
 
Poniżej informacja dotycząca opieki nad zwierzętami bezdomnymi: 

 
1. W  2013r. za wyłapywanie/ odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy 

Suchedniów odpowiadała firma: „ BAROS” Maciej Glijer ul. Berezów 76c  

26-130 Suchedniów. 

2. W 2013r. Gmina odłowione bezdomne zwierzęta przekazywała do „Hotelu dla 



psów” BAROS ul. Berezów 76c 26-130 Suchedniów, z którym miała zawartą 

umowę. 

3. W 2013 r. zapewniono opiekę 32 zwierzętom. 

4. Koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi poniesiony przez Gminę w 2013r 

wyniósł: 

▪ zbieranie zwłok zwierzęcych: 5.022zł 

▪ pobyt zwierząt w schronisku: 28.108zł 

▪ usługi weterynaryjne: 10.756zł 

▪ karma dla kotów: 45zł 

RAZEM: 43.935zł 

5. Skany umów. 
 
 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 
 

mgr inż. Dariusz Miernik 


