Projekt
z dnia 20 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Sędziszowa
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarzuty skargi na działalność Burmistrza Sędziszowa wniesionej przez „LA FAUNA FUNDACJA
DLA ZWIERZĄT” z dnia 21 lutego 2018 roku (data wpływu do Urzędu z dnia 27 lutego 2018 roku) uznaje się
za częściowo uzasadnione, jednakże wobec faktu, iż aktualnie kwestie sygnalizowane w skardze zostały
rozwiązane zgodnie z intencją skarżącego, skarga jest bezprzedmiotowa.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
Fundacja pn. „LA FAUNA FUNDACJA DLA ZWIERZĄT – interwencje i adopcje” w dniu 28 lutego
2018 roku, złożyła (data wpływu do Urzędu ), do Rady Miejskiej w Sędziszowie skargę na działania
Burmistrza Sędziszowa, zarzucając:
- niewykonywanie uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie, z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2017 rok”, a zwłaszcza § 4 i § 13 wskazanej uchwały, poprzez
niezabezpieczenie dla odłowionych bezdomnych zwierząt miejsca w schronisku, a przetrzymywanie ich
w nielegalnym punkcie przetrzymań”.
Rozpatrując niniejszą skargę ustalono następujący stan faktyczny przedmiotowej sprawy:
Zarówno w 2017 jak i aktualnie w gminie Sędziszów nie funkcjonuje żadne schronisko dla zwierząt.
Wyłapywaniem bezdomnych psów z terenów gminy Sędziszów zajmuje się Jan Michalski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą PLAMA, w ramach której prowadzi schronisko dla zwierząt
w Racławicach gm. Miechów. Działania te są zgodne, według umowy Nr 3/2017 z dnia 02 stycznia
2017 roku i są wypełnieniem delegacji według postanowień powołanej wyżej uchwały Rady Miejskiej
Sędziszów, konkretnie z jej § 6 pkt 4.
- dowód: 1) Umowa z firmą PLAMA Nr 3/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku - do 31 grudnia 2018 roku.
Według przedłożonych dokumentów w 2017 roku do schroniska odłowiono 61 psów, a w bieżącym roku
(do czasu rozpatrywania niniejszej skargi), 24 psy.
- dowód: 1) Wykaz odłowionych psów i wg umowy zabranych do schroniska za 2017 rok,
2) Wykaz odłowionych bezdomnych psów i wg umowy zabranych do schroniska od 01 stycznia 2018 roku.
Podczas interwencji w dniu 8 lutego 2018 roku, (przedstawicieli skarżącej, przedstawicieli służb
samorządu gminy, służby weterynaryjnej) na wydzierżawionym składowisku odpadów w boksach po byłym
schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez gminę w latach 2002 – 2010, doszło do pewnych
nieprawidłowości w zakresie realizacji przyjętego uchwałą programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
poprzez przetrzymywanie 4 psów, zamiast natychmiastowego ich dostarczenia do schroniska. Zaistniała
sytuacja żadną miarą nie wynikała z decyzji bądź polecenia Burmistrza, jako organu gminy. Nadto, jak
wynika z wyjaśnień złożonych przez Prezesa ZUK Sp. z o. o. sytuacja, że zbyt długo nie zgłoszono odbioru
psów miała charakter incydentalny. Istniejące boksy po byłym składowisku były sporadycznie
wykorzystywane na parogodzinne czy jednodniowe przetrzymywanie psów w oczekiwaniu na przyjazd
służb ze schroniska. Nierzadko zdarzały się przypadki, że psy zostawały podrzucane na teren składowiska.
Tak było w tym przypadku. Przebywające w dniu 8 lutego 2018 roku psy zostały podrzucone na teren
byłego schroniska (3 - przerzucone przez ogrodzenie, a jeden przywiązany do siatki). Psy były w bardzo złej
kondycji fizycznej i z tych względów otrzymały pomoc lekarza wet, zostały zaszczepione i odrobaczone,
były systematycznie karmione.
- dowód: 1) Protokół z interwencji w dniu 08 lutego 2018 roku wraz z załącznikami, przy piśmie PIW-ZINT.1.18 z dnia 12 lutego 2018 roku .
2) Wyjaśnienie Prezesa ZUK Sp. z o. o. z dnia - notatka służbowa z dnia 08 lutego 2018 roku.
Nieprawidłowością i uchybieniem ze strony Prezesa ZUK był fakt, zbyt długiego ich przetrzymania
zamiast przekazania do schroniska.
W wyniku interwencji 8 lutego 2018 roku, Burmistrz polecił natychmiastowe przekazanie psów do
schroniska oraz fizyczne zniszczenie istniejących boksów po byłym schronisku. Co zostało wykonane i od
9 lutego 2018 roku, służby schroniska w celu odłowu, zostają bezpośrednio wzywane na miejsce
przebywania zwierzęcia.
- dowód: Pismo Prezesa ZUK Sp. z o. o. informujące o wykonaniu zaleceń - Znak: ZUK 073.439.2018
z dnia 16 lutego 2018 roku.
W sprawie niniejszej skargi opiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sędziszowie, która
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Z uwagi na fakt załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi
przepisami jeszcze przed wpłynięciem skargi, postępowanie w przedmiocie skargi uważa się za
bezprzedmiotowe co do dalszych wniosków.
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