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PYTANIE
Do urzędu wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wpłat
dokonywanych przez radnego naszej gminy - dot. opłaty adiacenckiej.
Przedstawiliśmy wnioskodawcy informację, że wniosek nie żądania
udostępnienia informacji publicznej. Po kilku dniach Wnioskodawca znowu
wysłał wniosek z prośbą o udostępnienie - w jakiej wysokości kwota z opłaty
adiacenckiej została wpłacona przez mieszkańców ulicy Konwaliowej w
miejscowości X należącej do Gminy Y. W stanie faktycznym na wspomnianej ulicy
jest 1 właściciel zamieszkujący nieruchomość, reszta to tylko właściciele
nieruchomości. Jak zrealizować ten wniosek?
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ODPOWIEDŹ
W sprawie o której mowa chodzi głównie o to, że nie można podać danych jakie dokładnie
wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej wnosi jakakolwiek osoba prywatna. I dlatego z racji na fakt,
że uznajemy, że wysokość wpłat indywidualnych osób nie stanowi informacji publicznej, nie
możemy zrealizować tego pytania, nawet jeżeli wnioskodawca zmienia jedynie sposób zadania
pytana. Gdyż mimo wszystko tak udzielona odpowiedź dała by się przyporządkować do
konkretnej osoby, której wysokość wpłat nie może być ujawniona. A tego typu informacje nie
stanowią informacji publicznej. Należy to wyraźnie podkreślić: NIE STANOWIĄ
INFORMACJI PUBLINCZEJ,

a nie że są chronione jako objęte tajemnicą

skarbową. Zatem realizując wniosek o którym mowa, proszę mieć na uwadze fakt, że nie
wolno go zrealizować w taki sposób by z udzielonej odpowiedzi było możliwym
zidentyfikowanie wysokości wpłat kogokolwiek znanego z imienia i nazwiska. Status radnego
nie ma w tym zakresie żądnego znaczenia. To nie stanowi informacji publicznej, czyli
informacji o sprawach publicznych ile wpłaciła konkretna osoba. Dlatego jak by wnioskodawca
nie modyfikował swój wniosek, zawsze musimy tak go realizować, by nie ujawnić jaka jest
wysokość wpłat indywidualnych osób. I tego należy się trzymać. Jeśli na ulicy jest 1 człowiek
zamieszkały, to wiadomo, że jeśli ujawnimy że z tej ulicy wysokość wpłat była n.p. 12000 i tylko
on wpłacał, to nasze działania mające na celu niepodawanie danych odnośnie indywidualnej
osoby, będą miały charakter pozorny. Sugerują zatem odesłać wnioskodawcę do sprawozdania
z wykonania budżetu na BIP, w którym powinny być zawarte tego typu informacje zbiorcze.
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