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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 22.03.2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Kielcach

sygn. SKO.Oś-60/362/23/2016

W związku z pismem z dnia 17.03.2016 r., sygn. SKO.Oś-60/362/23/2016, Stowarzyszenie

Obrona  Zwierząt,  KRS  0000292939,  organizacja  pożytku  publicznego,  której  statutowym  celem

działania  jest  ochrona  zwierząt,  wnioskujące  o  wszczęcia  postępowania  w  sprawie  o  stwierdzenie

nieważności decyzji  Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny  z dnia 07.01.2014 r., znak: RGŚ.IV.6140.1.2014,

zezwalającej  Marcinowi  Komorowiczowi  –  Gabinet  Weterynaryjny  MEDWET,  na  prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierząt,  wnosi o doręczenie postanowienia Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie odmowy wszczęcia w/w postępowania.

Wnioskodawca  zwraca  uwagę,  iż  zgodnie  z  art. 31  §  2  kodeksu  postępowania

administracyjnego, organ  administracji  publicznej,  uznając  żądanie  organizacji  społecznej  za

uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania  z urzędu,  z kolei na postanowienie o odmowie

wszczęcia postępowania organizacji społecznej służy zażalenie. Z cytowanego przepisu wynika więc, że

jedyną  dopuszczalną  formą  wszczęcia  postępowania  jest  w  tym  przypadku  wszczęcie  z  urzędu,  a

organizacji  społecznej  przysługuje  zażalenie  na  każde  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia

postępowania, w tym z urzędu.

Tymczasem sposób załatwienia tej sprawy przez SKO w Kielcach (informacyjne pismo z dnia

17.03.2016 r.  przesłane Stowarzyszeniu zwykłą  przesyłką  pocztową  nierejestrowaną),  niweczy prawo

organizacji  społecznej do kontroli  zasadności  niewszczęcia postępowania. Obowiązkiem organu jest

bowiem w tym przypadku wydanie formalnego postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, tak
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aby  umożliwić  organizacji  społecznej  wykorzystanie  swoich  uprawnień  do  kontroli  instancyjnej,

wynikających z art. 31 k.p.a. W przeciwnym wypadku ten przepis k.p.a. jawi się jako prawo martwe.

Na marginesie  należy  zauważyć,  iż  działanie  SKO w Kielcach w tej  sprawie  musi  budzić

zdziwienie,  gdyż  Kolegium  to  dotychczas  respektowało  przepis  art.  31  §  2  k.p.a.  w  sprawach

analogicznych  wniosków  organizacji  społecznych  dot.  stwierdzenia  nieważności  zezwolenia  na

prowadzenie schroniska – por. sprawa znak: SKO Oś-60/1563/56/2012, SKO.OŚ-60/3331/212/2015,

SKO.DG-51/4128/4/2015.
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