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Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry.
Udzielam odpowiedzi na pytania 3 i 4:
Ad.3. W roku 2021:
‐ zapewniono opiekę 15 psom (13 wyłapano i przekazano do ośrodka adopcyjnego „Przytul pyska”;
podleczono 2 bezdomne psy, które zaadaptowano),
‐ zapewniono opiekę 148 kotom (80 kotów dokarmiano, wysterylizowano 69 kotów, poddano leczeniu 10
kotów).   
Ad. 4. Koszt realizacji zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r. wyniósł
53969,6 zł.

From: dolnoslaskie@obrona‐zwierzat.pl [mailto:dolnoslaskie@obrona‐zwierzat.pl]
Sent: Wednesday, March 23, 2022 5:06 PM
To: GNO ‐ Urząd Miasta i Gminy Twardogóra <zielen@twardogora.pl>
Subject: Re: E‐mail z dnia 14.02.2022 r. w sprawie informacji publicznej na temat opieki nad zwierzętami.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.03.2022 r.,  znak: GNO.6140.3.1.2022.MP, uprzejmie
informuję, iż ocena przez organ zobowiązany charakteru danych żądanych pkt. 3 i 4 wniosku z dnia
14.02.2022  r.  jest  okolicznością  nieistotną  prawnie,  jeśli  weźmie  się  pod  uwagę  również  inne
przepisy ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej: u.d.i.p.), a
nie tylko jej art. 3 ust. 1 pkt 1.

Otóż  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt  1)  c)  u.d.i.p.  udostępnieniu  podlega  informacja  publiczna,  w
szczególności o programach w zakresie realizacji  zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
wykonywaniu  i  skutkach  realizacji  tych  zadań.  Następnie  art.  8  ust.  3  u.d.i.p.  nakłada  na
podmioty  zobowiązane  do  udostępniania  informacji  publicznej  powinność  udostępniania  w
Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-3 u.d.i.p.
W  przedmiotowej  sprawie  pytania  zadane  organowi  dotyczyły  kilku  prostych  informacji,
stanowiących możliwie najogólniejsze podsumowanie określonego zadania publicznego gminy, czyli
wykonania  programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomności
zwierząt, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (kto wyłapuje,
kto zapewnia opiekę, ile zwierząt objęto opieką i za jakie pieniądze, plus treść umowy na opiekę).
Tak  więc  pkt  3  i  4  wniosku  w  ogóle  nie  bazował  na  jakiś  szczególnych  oczekiwaniach
wnioskodawcy, gdyż chodziło o oczekiwania ustawodawcy, który wyraźnie wskazał w u.d.i.p., jakie
informacje publiczne uważa za tyle istotne dla interesu publicznego, że powinny być z urzędu, bez
wezwania i bez specjalnie uzasadnianych wniosków, ujawniane w BIP organów.

Jednak  wbrew  tym obowiązkom Gmina  Twardogóra  nie  umieściła  w  BIP  żadnych  informacji
dotyczących  wykonania  przedmiotowego zadania  publicznego w 2021  r.,  poza  opublikowaniem
uchwały zawierającej Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2021 r., który z oczywistych przyczyn nie zawierał danych, o które aplikował pkt 3 i 4
wniosku (uchwała nr XXXV.284.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia  24.03.2021 r.).  Co
istotne, gdyby organ dopełnił swej ustawowej powinności, wówczas nie byłoby wniosku skarżącego
o wykazanie skutków realizacji programu, ewentualnie wniosek taki wymagał by ze strony organu
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