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

Jędrzejów, 05.08.2013 r.

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Nowym Sączu

sygn. SKO-OŚ-4170-23/13

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (zwane dalej: Stowarzyszeniem), składa wniosek o

ponowne  rozpoznanie  sprawy  zakończonej  postanowieniem  Samorządowego  Kolegium

Odwoławczego w Nowym Sączu (zwanego dalej:  SKO) z dnia 24.07.2013 r.,  sygn. sygn. SKO-OŚ-

4170-23/13,  odmawiającym  wszczęcia  postępowania  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  decyzji

Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  31.10.2008  r.,  znak:  ISiP:6431/08,  zezwalającej  Celinie

Pawluśkiewicz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Uzasadnienie

Stanowisko  zaprezentowane  przez  SKO  w  w/w  postanowieniu  oceniane  jest  przez

Stowarzyszenie  jako  wybitnie  nietrafne.  SKO  najwyraźniej  unika  podjęcia  myślowego  wysiłku

rzetelnego przeanalizowania dotychczasowej argumentacji Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa i

zasadami  logiki  oraz  ignoruje  orzecznictwo  sądów  powszechnych  i  Naczelnego  Sądu

Administracyjnego, przyznające legitymację prawną organizacjom społecznym do inicjowania tego typu

postępowań. Z uzasadnienia postanowienia wynika wprost, że SKO nie jest zainteresowane usuwaniem

z obrotu prawnego rozstrzygnięć  rażąco sprzecznych z prawem, pomimo iż  Stowarzyszenie jasno i
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precyzyjnie wykazało, jakie wady prawne nosi skarżona decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ. Wbrew

temu co twierdzi SKO, eliminowanie rozstrzygnięć rażąco naruszających prawo zawsze leży w interesie

społecznym i żadna żonglerka słowna uprawiana przez SKO tego nie zmieni.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie w całości podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w

skardze  na  nienależyte  wykonywanie  zadań  przez  organ  Gminy  Nowy  Targ,  skierowanej  w  dniu

12.03.2013 r. do Wojewody Małopolskiego oraz w piśmie skierowanym do SKO w niniejszej sprawie w

dniu 20.05.2013 r. Z uwagi na zaimpregnowanie SKO na rzeczowe argumenty, ponowne przytaczanie

ich tutaj byłoby niecelowe i nieekonomiczne.
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