E-Obieg - kancelaria - pliki xml

1z2

https://192.168.3.100/pliki/xml/39974.dhtml

Dokument podpisany elektronicznie
MICKIEWICZ JANUSZ ImieDrugie: ADAM PESEL: 78022611876
IdZaufanegoProfilu: 3128356 IdKontaUzytkownikaEpuap: 78022611876

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Miejsce i data sporządzenia dokumentu
2019-07-11

Dane nadawcy

Dane adresata

JANUSZ ADAM MICKIEWICZ

URZĄD GMINY
74-304 NOWOGRÓDEK POMORSKI
UL. ADAMA MICKIEWICZA 15

Dotyczy: wniosku z dnia 30.06.2019 r. IPP : ePUAP-UPP30386639.
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Szanowny Panie Wójcie,
pismem RO.1431.4.2019.KB z dnia 5 lipca (dalej Pismo) Gmina Nowogródek Pomorski poinformowała wnioskodawcę, iż
zakres informacji wyszczególnionych we wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.06.2019 r. cyt. „nie stanowi
informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (…).)”.
Zwracam się o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę stanowiska, poniżej przedstawiam uzasadnienie takiej konieczności.
1. W piśmie Gmina wyraziła stanowisko poparte wyrokami Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych zgodnie z którymi:
wniosek o dofinansowanie jest dokumentem prywatnym nie stanowiącym informacji publicznej, a „Gmina jako jednostka
samorządu terytorialnego jest przedsiębiorcą wyłącznie w przypadku gdy wykonuje zadania własne określone w ustawie z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”. Nie poważam tego twierdzenia, jednak zauważam, że zgodnie z art. 7
Konstytucji RP: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Konieczne jest zatem wskazanie
podstawy prawnej odmowy udzielenia informacji publicznej, która nie została przedstawiona. Wyroki sądów mogą posłużyć do
lepszego zrozumienia prawa, poparcia swego stanowiska, same w sobie prawa jednak nie stanowią.
2. Zgodnie z Pismem, Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach następujących naborów:
- POIS.02.02.00 IW.02-00-208/19,
- POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18.
Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój
na lata 2014-2020.
Konkurs nr POIS.02.02.00 IW.02-00-208/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
Wspólnym mianownikiem dla obu programów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. co oznacza, iż realizowane są z budżetu UE 2014-2020.
Gmina odmawiając udzielenia informacji publicznej wskazuje podstawę prawną tj. art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 ze zm.) (dalej: u.z.p.p.r.) nie mającą zastosowania do
ww. konkursów. Art. 28 u.z.p.p.r. odnosi się do Programów Operacyjnych, których definicja zawarta jest w z art. 15 ust. 4
wspomnianej ustawy i zgodnie, z którą programy operacyjne to: „dokumenty, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.”. Zaznaczam, że Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
dotyczyło programów realizowanych w okresie 2007-2013 i był to np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Ponieważ jak powyżej wykazano Gmina odmówiła udzielenia informacji publicznej bez podania podstawy prawnej (art. 28 ust.
8 u.z.p.p.r. taką podstawą nie jest), proszę o jej udzielenie w terminie wynikającym z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) (dalej u.d.i.p.) tj. do dnia 14 lipca br.
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3. Zgodnie z Pismem Gmina realizuje Projekt:
- w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na latach 2015-2020, który ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Program Wieloletni Senior+ został ustanowiony na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 M.P. z 2016 r. poz. 1254). Środki na jego realizację począwszy
od 2016 r. planowane są w rezerwie celowej budżetu Państwa w części 83 (Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia
2019 r. zał. nr 2, cz. 83, poz. 55. Dz.U. z 2019 r. poz. 198 ). Nie jest to program finansowany z budżetu środków europejskich i
nie mają do programu zastosowania przepisy właściwe dla tych środków. Program „Senior+” zakłada wspieranie finansowe
gminy zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2018 r.1508 ze zm.) (dalej: u.p.s. ) tj. „prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i
ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki”. Do programu nie składa się
wniosków o dofinansowanie, do których Gmina odnosi się w Piśmie lecz Ofertę realizacji zadania, o której mowa w art. 47
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) (dalej: u.f.p.). Dotacja udzielana
jest natomiast na podstawie art. 115 ust. 1 u.p.s. cyt: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z
budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej(…)”. Środki programu Senior + są
środkami „krajowymi”, a ich wydatkowanie normują przepisy u.f.p.
Konkludując wszelkie dokumenty w ramach programu Senior + stanowią informację publiczną w rozumieniu u.d.i.p., co
dodatkowo potwierdza art. 33 u.f.p. zgodnie, z którym „Gospodarka środkami publicznymi jest jawna” .
Proszę o zmianę stanowiska wyrażonego Piśmie i udzielenie informacji ws. programu Senior + w terminie wynikającym z art.
13 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) (dalej u.d.i.p.)
tj. do dnia 14 lipca br.

4. Przytaczam również Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2012 IV SAB/Wr
113/11 zgodnie z którym:
„Nie ulega wątpliwości, iż skarżący żądał udzielenia mu informacji dotyczącej realizowanej inwestycji gminnej - tj. budowy
drogi zatem informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy. (…) Dokumenty dotyczące robót budowlanych czy
remontowych (w omawianej sprawie - drogi gminnej), których inwestorem była Gmina, posiadają walor dokumentu
urzędowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o informacji publicznej. Takowy dokument posiada szeroki zakres
przedmiotowy i uniwersalny charakter, gdyż obejmuje wszelkie treści oświadczeń woli lub wiedzy bez względu na formę ich
utrwalenia (M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Toruń 2002, s. 38). (…) Biorąc pod uwagę, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna (art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a także informacja o majątku, którym dysponują władze publiczne (art. 6 ust. 1 pkt 5
lit. c ustawy) oraz trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki
budżetowej i pozabudżetowej (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy) podlega udostępnieniu podmiotowi zainteresowanemu. Nie ma
zatem uzasadnionych podstaw twierdzenie organu w odpowiedzi na skargę, iż żądana przez skarżącego informacja nie jest
informacją publiczną.”.
Oczekując odpowiedzi,
pozostaję z Poważaniem
Janusz Mickiewicz

Wnioskowaną informację proszę przesłać na adres e-poczty elektronicznej: MICKIEWICZJANUSZ@GMAIL.COM.
Korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę ePUAP: /78022611876/domyslna.
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