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S K A R G A

na bezczynność Burmistrza Miasta Jędrzejowa

Działając  w  imieniu  Stowarzyszenia  Obrona  Zwierząt,  KRS  0000292939,  organizacji  pożytku

publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na mocy pełnomocnictwa –

które załączam – udzielonego mi przez Agnieszkę Lechowicz, Prezesa Stowarzyszenia, uprawnioną

do reprezentacji Stowarzyszenia rozdz. IV § 17 pkt 8 jego statutu, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w

zw. z pkt. 4 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

Dz.U.2012.270 j.t., wnoszę skargę na bezczynność  Burmistrza Miasta Jędrzejowa  w przedmiocie

nieudostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku Stowarzyszenia z dnia 13.05.2015

r., co stanowi naruszenie przepisów art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust.

1,  art  13  oraz  art.  16  ust.  1  ustawy z  dnia  06.09.2001 r.  o  dostępie  do informacji  publicznej,

Dz.U.2014.782 j.t. (zwanej dalej: u.d.i.p.).
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Wnoszę o:

1. stwierdzenie,  że  bezczynność  Burmistrza  Miasta  Jędrzejowa  miała  miejsce  z  rażącym

naruszeniem prawa,

2. zobowiązanie  strony  przeciwnej  do  dokonania  czynności  w  zakresie  udostępnienia

informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 13.05.2015 r.,

3. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Skarżące Stowarzyszenie od kilku lat uczestniczy w projekcie Biura Ochrony Zwierząt przy

Fundacji dla Zwierząt ARGOS, KRS 0000286138, polegającym na badaniu problemu bezdomności

zwierząt  w  jego  wymiarze  publicznym.  W ramach  tego  projektu  prowadzony  jest  monitoring

działalności schronisk dla bezdomnych zwierząt, hycli oraz polityki gmin i urzędów. I tak, od 2006

r. do wszystkich (2479) gmin w Polsce kierowany jest wniosek o udzielenie informacji publicznej

na  temat  sposobu  i  skutków  wykonywania  ich  zadania  własnego  „opieka  nad  bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt,

Dz.U.2013.856 j.t. Uzyskana w ten sposób informacja z całego kraju publikowana jest zbiorczo pod

adresami  http://www.boz.org.pl/gminy.htm  (lata  2006-2012)  oraz  http://www.boz.org.pl/monitor

(od 2013 r.).

W związku  z  powyższym,  w  dniu  13.05.2015  r.  skarżący  złożył  do  Burmistrza  Miasta

Jędrzejowa wniosek o udostępnienie informacji publicznej (zał. nr 1) w następującym zakresie:

1. ilu rannym zwierzętom (w tym ofiarom zdarzeń drogowych) Gmina udzieliła pomocy w 2014 i

2015 r. (z uwzględnieniem gatunku)?

2. w ilu z takich przypadków skorzystano z pomocy lekarza weterynarii?

3. jaki był wynik udzielonej pomocy w każdym przypadku?

4. jaki był koszt opieki weterynaryjnej w 2014 i 2015 r.?

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (wraz z załącznikami) na wyłapywanie

bezdomnych  zwierząt,  zawartej  w  1999  r.  pomiędzy  Gminą  Jędrzejów  a  Zakładem  Usług

Komunalnych w Jędrzejowie.

Wniosek  został  przesłany  pocztą  tradycyjną  –  nadany  w  placówce  pocztowej  w  dniu

13.05.2015 r. (zał. nr 2). Zgodnie z informacją publikowaną przez Pocztę Polską na swojej stronie

internetowej, przesyłka podjęta została przez adresata – skarżony organ – w dniu 15.05.2015 r. (zał.
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nr 3). Do dnia złożenia niniejszej skargi, a więc z naruszeniem terminów określonych przez art. 13

ust. 1  u.d.i.p.,  podmiot  obowiązany  nie  udostępnił  wnioskowanej  informacji  publicznej,  nie

powiadomił wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację,

ani też nie wydał w tym przedmiocie decyzji odmownej.

W ocenie  skarżącego,  Burmistrz  Miasta  Jędrzejowa dopuścił  się  rażącej  bezczynności,

biorąc  pod  uwagę  fakt  otrzymania  przez  organ  wniosku  oraz  czas,  jaki  upłynął  od  dnia  jego

doręczenia. Nie bez znaczenia dla kwalifikacji bezczynności organu jest również okoliczność, iż w

dniu  28.05.2015  r.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Kielcach  uznał  rażącą  bezczynność

Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie zwłoki w udostępnianiu informacji publicznej z innego

wniosku skarżącego (sygn. akt II SAB/Ke 37/15). Jak widać,  wskazany wyrok sądu nie wywarł

żadnego wpływu dyscyplinującego na skarżony organ, a motywacja Burmistrza Miasta Jędrzejowa

w udostępnianiu informacji publicznej zgodnie z przepisami u.d.i.p jest nadal niewystarczająca.

W  przedmiotowej  sprawie  organ  obowiązany,  ponownie  ignorując  przepisy  prawa  i

orzecznictwo  sądowo-administracyjne,  nie  udostępnił  wnioskowanej  informacji,  uchylając  się

jednocześnie od wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.i.p., w której w sposób rzetelny

i  wyczerpujący  uzasadniłby  swoje  stanowisko.  Z  uwagi  na  powyższe  skarga  niniejsza  jest

konieczna i usprawiedliwiona.

W załączeniu:

1. treść wniosku z dnia 13.05.2015 r.

2. potwierdzenie nadania przesyłki poleconej

3. wydruk ze strony internetowej Poczty Polskiej

4. dowód uiszczenia opłaty od skargi

5. odpis KRS skarżącego

6. odpis skargi wraz z załącznikami

7. pełnomocnictwo
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