
UCHWAŁA NR XXXVI/363/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Stowarzyszenia 
Obrona Zwierząt Jędrzejów wraz z odpowiedzią na skargę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę Stowarzyszenia 
Obrona Zwierząt Jędrzejów z dnia 17 lutego 2022 r., doręczoną w dniu 21 lutego 2022 r., na bezczynność 
Wójta Gminy Nozdrzec wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie  

W dniu 21 lutego 2022 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt wniosło za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Nozdrzec 
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku Stowarzyszenia z dnia 
05.02.2021 r. w zakresie sposobu i skutków wykonywania przez gminę zadania „opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt. Zgodnie 
z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 329) organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz 
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 
30 dni od dnia jej wniesienia.  W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 
w Rzeszowie wraz z odpowiedzią na przedmiotową skargę. 
 
  

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/363/2022 

Rady Gminy Nozdrzec z dnia 16 marca 2022 r.  

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 4a  

35-016 Rzeszów 

Strona skarżąca: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt  

ul. 11 Listopada 29 

 28-300 Jędrzejów 

 

Strona przeciwna: Wójt Gminy Nozdrzec 

 

 

Odpowiedź na skargę 

 W odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z dnia 17 lutego 2022 r., na bezczynność 

Wójta Gminy Nozdrzec wnosi o: 

1. oddalenie skargi w całości; 

2. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela Organu lub jego pełnomocnika. 
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Uzasadnienie 

 W dniu 21 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy Nozdrzec wpłynęła skarga Stowarzyszenia Obrona 

Zwierząt w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2022 r. na bezczynność Wójta Gminy Nozdrzec w przedmiocie 

udostępnienia informacji publicznej. 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie w treści wniesionej skargi zarzuciła Wójtowi Gminy 

Nozdrzec bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku 

Stowarzyszenia z dnia 5 lutego 2021 r.  

Jak wynika z treści skargi pismem z dnia 5 lutego 2021 r. skarżący złożył drogą elektroniczną  

do Wójta Gminy Nozdrzec wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków 

wykonywania przez gminę zadania związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, 

przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

W związku z niezrealizowaniem wniosku w dniu 21 czerwca 2021 r., pomimo kilku monitów 

skierowanych do Urzędu Gminy Nozdrzec w sprawie wnioskodawca w dniu 21 lutego 2022 r., złożył skargę 

na bezczynność Wójta Gminy Nozdrzec. 

Po otrzymaniu skargi, w związku z uzyskaniem informacji w zakresie niezrealizowania uprzedniego 

wniosku Stowarzyszenia – Wójt Gminy Nozdrzec za pośrednictwem Kierownika Referatu Inwestycji, 

Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 4 marca 2022 r. udzielił odpowiedzi na 

zadane pytania. 

Zdaniem Organu z uwagi na zrealizowanie już wniosku Stowarzyszenia i udzielenie 

Stowarzyszeniu szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania na tym etapie skarga jest nieuzasadniona 

i dlatego winna podlegać oddaleniu w całości. 

Na wstępie Organ pragnie zwrócić uwagę, iż jak wynika z pozyskanych informacji niezwłocznie  

po otrzymaniu Skargi Wójt Gminy Nozdrzec po analizie dokumentacji zgromadzonej w aktach Urzędu 

Gminy potwierdził brak realizacji wniosku i udzielenia Stowarzyszeniu Obrona Zwierząt w Jędrzejowie 

odpowiedzi na zadane pytania, w związku z czym zarządzono niezwłoczne udzielenie szczegółowej 

odpowiedzi na wszystkie zadane pytania przez Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 4 marca 2022 r. 

Wskutek potwierdzonych w toku badania sprawy okoliczności i zarzutów zgłoszonych przez 

Stowarzyszenie Wójt Gminy Nozdrzec zmuszony będzie do wyciągnięcia stosownych konsekwencji 

służbowych wobec pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za brak realizacji wniosku Stowarzyszenia.  

Jednocześnie należy w tym miejscu zauważyć, iż jak wynika z analizy sprawy wniosek 

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt został złożony w toku nadzwyczajnych okoliczności związanych m.in.  

z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie działania Gminy 

Nozdrzec, obostrzeniami i restrykcjami wynikającymi z powszechnie wprowadzonego stanu pandemii 
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Coronawirusa SarsCov 2. Co istotne w sprawie wniosek Stowarzyszenia Ochrona Zwierząt w Jędrzejowie 

dotyczył zakresu danych objętych corocznie uchwalanym przez Radę Gminy Nozdrzec Programem opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z na terenie Gminy Nozdrzec,  

a co za tym idzie stosowna uchwała Rady Gminy Nozdrzec, stanowi powszechnie obowiązujące w tej materii 

prawo miejscowe i powszechnie znane. 

Niezależnie od podniesionych powyżej okoliczności należy zauważyć, iż wbrew twierdzeniom 

Stowarzyszenia wskazanym w treści uzasadnienia skargi, wskutek braku terminowego udzielenia odpowiedzi 

na zadane pytania Stowarzyszenie zdaniem Organu nie odniosło i nie mogło odnieść żadnej „straty”  

co powoduje, iż brak jest uzasadnienia, co do żądania od Wójta Gminy Nozdrzec zasądzenia sumy pieniężnej 

celem zrekompensowania Stowarzyszeniu straty jaką Stowarzyszenie poniosło w związku z brakiem 

udzielenia informacji. 

Mając na uwadze powyższe, w szczególności wyjątkowe okoliczności sprawy jak również 

i merytoryczne już rozpatrzenie wniosku przez Wójta Gminy Nozdrzec i udzielenie odpowiedzi na zadane 

pytania Rada Gminy Nozdrzec wnosi o oddalenie skargi Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie jako 

niezasadnej. 

 

Załączniki: 

1. Skarga wniesiona przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2022 r. wraz  

z załącznikami,  

2. Korespondencja Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa z dnia 4 marca 2022 r.  

3. Odpis odpowiedzi na skargę w raz z załącznikami. 
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