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

Jędrzejów, 21.12.2015 r.

Wojewoda Lubelski

Skarga na nienależyte wykonywanie zadań przez organ Gminy Lubartów

Na podstawie art. 227 k.p.a. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja

pożytku  publicznego,  której  statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt,  składa  skargę  na

nienależyte  wykonywanie  przez  Wójta  Gminy Lubartów zadania  zleconego  z  zakresu  administracji

rządowej,  tj.  brak  nadzoru  nad  przestrzeganiem  przez  przedsiębiorcę  warunków  zezwolenia

udzielonego decyzją Nr 1/Z/10 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09.11.2010 r., zezwalającą Małgorzacie

Jadwidze Szumiło na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz odławianie i  transport

bezdomnych zwierząt.

Uzasadnienie

Z  powodu  wieloletniego  naruszania  przez  przedsiębiorcę  warunków  w/w  zezwolenia,

skarżący złożył w dniu 12.11.2015 r. do Wójta Gminy Lubartów wniosek o wszczęcie postępowania w

sprawie cofnięcia zezwolenia (załącznik nr 1).

Na podstawie art. 31 § 1 k.p.a. organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby

występować m. in. z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi

tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zgodnie z art. 31 § 2 k.p.a. organ administracji

publicznej,  uznając  żądanie  organizacji  społecznej  za  uzasadnione,  postanawia  o  wszczęciu

postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. A contrario, organ

odmawia wszczęcia postępowania lub dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu, o ile nie

uzna  żądania  organizacji  społecznej  za  uzasadnione  jej  celami  statutowymi  lub  nie  uzna,  aby  za

wszczęciem postępowania przemawiał interes społeczny.



Tymczasem w przedmiotowej sprawie, organ administracyjny do dzisiaj nie podjął decyzji o

wszczęciu,  ani  o odmowie wszczęcia  postępowania.  Graniczył  się  jedynie  do wystosowania w dniu

27.11.2015 r.  pisma znak:  RIN.6233.3.2015,  w którym dał  wyraz  swojej  aberracji  i  niezrozumienia

wniosku skarżącego (zał. nr 2).

W związku z powyższym skarżący zwraca się do Wojewody Lubelskiego o zdyscyplinowanie

organu podległej terytorialnie gminy w zakresie przestrzegania przepisów prawa, w tym k.p.a., podczas

wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W załączniku:

1. wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia

2. odpowiedź Wójta Gminy Lubartów


