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BR.0003.456.2021 

Data wpływu: 02.04.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0003.456.2021 

Pani 

Małgorzata Kaptur  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 w Mosinie  

/w miejscu/ 

 

Nawiązując do pisma z dnia 23 lutego 2021 r., znak: OŚ.0003.3.2021.DS, BR.0003.456.2021 
stanowiącego odpowiedź na wniosek Pana Adama Monikowskiego, Radnego Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 8 lutego 2021r., znak: BR.0003.456.2021 w sprawie „realizacji udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej - modernizacji systemu grzewczego” w części dotyczącej udostępnienia 
wykazu „beneficjentów z podziałem na poszczególne miejscowości”, po dokonaniu analizy 
prawnej stwierdzam co następuje. 

Zgodnie z brzmieniem art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zasada jawności gospodarowania środkami 
publicznymi, jest realizowana przez: „udostępnianie przez jednostki sektora finansów 
publicznych wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków 
publicznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania (...) ”. Jednocześnie 
w myśl art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), „ (...) radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, 
do uzyskiwania informacji i materiałów, (...), w których znajdują się te informacje i materiały, 
oraz wglądu w działalność urzędu gminy, (...), z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie 
chronionej. ” 

W związku z powyższym przekazuję w załączeniu zamkniętą kopertę z wykazem 

beneficjentów z podziałem na poszczególne lokalizacje. Przypominam jednak, iż informacja ta, 

nie stanowi informacji publicznej i należy zabezpieczyć ją przed dostępem osób trzecich 

z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

Załącznik: zamknięta koperta z wykazem beneficjentów z podziałem na poszczególne lokalizacje. 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a. 

Do wiadomości: Pan Adam Monikowski, Radny Rady Miejskiej w Mosinie. 

Sprawę prowadzi: Danuta Sobańska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 611018-247 

danuta.sobanska@mosina.pl 

mailto:danuta.sobanska@mosina.pl

