
 

        
Turawa, 16 stycznia 2015r. 

 
OŚ.II.6140.3.2015  

 

       Pani 

       Agnieszka Lechowicz 

       Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt  

        

       

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej   

  

 

        W odpowiedzi na wniosek doręczony pocztą elektroniczną (data wpływu do tutejszego urzędu 

05.01.2015r.) o udzielenie informacji publicznej, Urząd Gminy Turawa przedkłada poniżej informacje 

w przedmiocie sprawy: 

Ad.1. W 2014 roku Gmina Turawa posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie (odławianie) 

bezdomnych zwierząt z przedsiębiorcą - PUPHW „GABI” Żędowice, posiadającym zezwolenie 

Wójta Gminy Turawa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

Ad.2. Przedmiotem umowy opisanej w Ad. 1 było min. zapewnienie przez Wykonawcę wyłapanym 

zwierzętom opieki i miejsca w Schronisku dla Zwierząt pn. Fundacja S.O.S dla Zwierząt.  

Ad.3. W 2014 r. na terenie Gminy Turawa na koszt gminy zapewniono opiekę trzem bezdomnym 

psom, dodatkowo dwa psy zostały adoptowane przez osoby trzecie - bezkosztowo.  

Ad.4. Wysokość środków finansowych jakie Gmina Turawa wydatkowała na realizację zadań 

wskazanych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2014 r. wyniosła około 7-10  tys  zł. 

Ad.5. Wzór umowy zgodnie, z którym zawierane są umowy na świadczenie usług w przedmiocie 

opieki bezdomnym zwierzętom stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.  

                                                                                                                                 

                                 

 

 Otrzymują:                          

1. Agnieszka Lechowicz Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt   
2. a/a  

               Urząd Gminy Turawa 
 46-045 TURAWA,     ul. Opolska 39c 
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 
fax: 077/421-20-73 e-mail: rolnictwo@turawa.pl 

 



Od: "Danuta Piwowarczyk" <danuta.piwowarczyk@turawa.pl>

Do:
"Stowarzyszenie Obrona Zwierząt" <opolskie@obrona-zwierzat.pl>; "Piotr Dziedzic"
<rolnictwo@turawa.pl>
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Temat: Re: Odpowiedź na wniosek - uzupełnienie

Szanowna Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W uzupełnieniu odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję następująco:
- wysokość środków finansowych na zadania związane z ochroną zwierząt w 2014 r.: 8 452,00 zł.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam scan umowy w przedmiocie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Z poważaniem 

Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 4212 072 wew. 105
fax. 77 4212 073

W dniu 2015-02-02 o 02:10, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt pisze:

Uprzejmie wnoszę  o sprecyzowanie odpowiedzi na pkt. 4 wniosku, tj. wskazanie rzeczywiście
poniesionego kosztu na realizację zadania gminnego.

Ponadto wskazuje, iż  udostępnienie wzoru umowy przez podmiot zobowiązany, nie zwalnia go od
obowiązku udostępnienia żądanych umów na wniosek, por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach z dnia 15.04.2008 r., sygn. akt II SAB/Ke 14/08: Po pierwsze nie można utożsamiać
projektów umów z wykonawcą stanowiących załącznik do dokumentacji przetargowych, z zawartymi już
umowami, na co słusznie zwrócił uwagę skarżący zarówno w swoim piśmie do Urzędu Gminy z dnia 22
stycznia 2008 r. (k. 10) jak i w skardze. Oba te dokumenty różnią się bowiem z pewnością co
najmniej w kilku istotnych punktach. W projekcie umowy nie może bowiem być określona data zawarcia
umowy, osoba wykonawcy, ani kwota, za jaką zadanie zostanie wykonane, skoro na etapie projektowania
umowy nie dochodzi jeszcze do skonkretyzowania tych warunków umowy. W projekcie umowy nie mogą też
być zamieszczone podpisy stron, co jest oczywiste. Możliwe jest również, że zawarta umowa różni się
od projektu w innych istotnych punktach, np. co do zakresu przedmiotowego zadania i terminu jego
wykonania, co może wyniknąć ze złożenia i wyboru przez zleceniodawcę korzystniejszej oferty, niż by
to wynikało ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.W tej sytuacji umieszczenie projektów
umów z wykonawcą, czy nawet ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy
zadania, firmy i kwoty za jaką wykonawca wykona zadanie w Biuletynie Informacji Publicznej, nie
zwalnia organu od obowiązku udostępnienia żądanych umów na wniosek.

Z poważaniem

A. Lechowicz, SOZ

Dnia 2015-01-16 15:20 Danuta Piwowarczyk napisał(a):

Szanowna Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, Urząd Gminy Turawa w załączeniu przesyła stosowną odpowiedź. 

Z poważaniem
Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska 
Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 4212 072 wew. 105
fax. 77 4212 073 
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