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Do
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90-434 Łódź

Sygn. Akt II SO/Łd 39/15

Odpowiedz na skargę na bezczynność organu.

W odniesieniu do złożonej przez Skarżącego skargi na bezczynność organu wnoszę

jak poniżej:

1. O odrzucenie skargi

2. Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

W dniu 8 października 2015 roku otrzymałem od wnioskodawcy skargę na

bezczynność organu w przedmiocie braku udzielenia przeze mnie informacji publicznych.

Pragnę wyjaśnić, iż w zarówno w rozumieniu ustawy Prawo o Postępowaniu przed

Sądem Administracyjnym, również w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej

nie jestem Organem administracyjnym, co stanowi brak podstawy prawnej do podjęcia

czynności w zakresie skierowanej skargi.

Jako przedsiębiorca po otrzymaniu od wnioskodawcy wniosku o udzielenie informacji

publicznej w sposób wyczerpujący mój pełnomocnik udzielił odpowiedzi na złożony wniosek.

Dowód: kopia pisma stanowiącego odpowiedź na złożony wniosek skarżącego

o udzielenie informacji publicznej.

Żądanie przez wnioskodawcę szczegółowych danych o osobach, które dokonały

adopcji nie stanowi informacji publicznej i chronione jest samo przez się przez ustawę o

ochronie danych osobowych.
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Pragnę nadmienić, iż kopie takowych umów są przesyłane do każdej gminy i są

dostępne po złożeniu wniosku do danej Gminy.

Jako osoba fizyczna prowadząca schronisko dla zwierząt nie posiadam stosownych

uprawnień do udzielenia takowych informacji.

Prawo do udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek z całą pewnością ma urząd

gminy, który podpisując umowę zlecenie ze schroniskiem zleca mu opiekę nad zwierzętami

bezdomnymi do czasu adopcji.

Nie sposób również pominąć faktu, iż strona umowy, o która ubiega się skarżący jest

osoba niezwiązana w żaden sposób ani z Urzędami Gminy ani też ze schroniskiem. Jako

przedsiębiorca nie jestem w żaden sposób uprawniony do ujawnienia tych danych

osobowych.

Zdaniem odpowiadającego na skargę Skarżący, jako wyspecjalizowany podmiot nie

miał prawa do złożenia takowego wniosku, bowiem osoba fizyczna nie jest organem w

rozumieniu powołanych ustaw a jedynie stroną wykonującą zadania zlecone przez gminę.

To właśnie Urzędy Gminy są dysponentami umów jak również są w stanie udzielić

odpowiedzi na złożony wniosek w granicach przewidzianych prawem.

W oparciu o powyższe wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

- odpis pisma

- odpis skargi

- odpowiedz na skargę wraz z odpisem


