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UCHWAŁA NR XLVIII/276/10
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675 ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, z 2009 r. 
Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 ) po rozpatrzeniu skargi Pani Joanny 
Kawczyńskiej, Rada Gminy Mokrsko uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga Pani Joanny Kawczyńskiej wniesiona na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest 
niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sabina Sokół
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/276/10

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 13 maja 2010 roku i przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego uznała, że skarga złożona przez P. Joannę Kawczyńską na działalność Wójta 
Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jednocześnie Rada Gminy Mokrsko uznała za konieczne ustosunkowanie się 
do zarzutów zawartych w treści skargi. 
Nie jest oparte na prawdzie stwierdzenie zawarte w skardze, jakoby Fundacja „Zwierzyniec” była podmiotem 
nieuprawnionym do podpisania umowy na wyłapywanie bezpańskich zwierząt, gdyż nie spełnia warunków 
określonych ustawą. Zgodnie z § 5. ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. z 1998 roku, Nr 
116, poz. 753/, organ gminy może zawrzeć umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych 
z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Fundacja 
„Zwierzyniec” jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą co zostało stwierdzone 
w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Łodzi Sygn. Akt II SA/Łd 235/10 z dnia 
6 maja 2010 r., i jako z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, organ gminy może zawrzeć z nią 
umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt. Wątpliwości może budzić natomiast fakt prowadzenia przez 
fundację „Zwierzyniec” schroniska dla bezdomnych zwierząt w którym, zgodnie z wyżej wymienionym 
rozporządzeniem, ostatecznie powinny zostać umieszczone bezdomne zwierzęta. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 
ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005 roku, Nr 
236, poz. 2008 z póź. zm. / na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt wymagane jest uzyskanie zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. Fundacja 
„Zwierzyniec” zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, jednakże decyzją Nr 1/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. stosownego 
zezwolenia jej odmówiono. Spraw była badana przez organ drugiej instancji, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Sieradzu, które decyzją z dnia 28 grudnia 2009 r. Nr SKO.401/755/ŁK/09 utrzymało w mocy 
w/w decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn, jednakże Wojewódzki Sad Administracyjny w Łodzi 
wyrokiem z dnia 6 maja 2010 r. uchylił obie, powyższe decyzje jakie zapadły w tej sprawie. Kwestia 
zezwolenia na prowadzenie przez fundację „Zwierzyniec” działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt pozostaje wiec nadal nierozstrzygnięta. Istotne znaczenie w sprawie ma fakt, że zgodnie 
z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. z 2003 roku, Nr 106, poz. 1002 z póź. 
zm. / zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 
Utworzenie a następnie utrzymanie własnej jednostki budżetowej prowadzącej schronisko dla bezdomnych 
zwierząt znacznie przekracza możliwości finansowe gminy Mokrsko, a zarówno w dniu 27 listopada 2009 roku 
jak i w chwili obecnej nie działa na terenie województwa Łódzkiego podmiot spełniający warunki określone 
ustawą, który byłby zainteresowany odbiorem bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie gminy Mokrsko. 
Problem powyższy jest powszechnie znany i występuje w skali całego kraju. Zawarcie umowy z fundacją 
„Zwierzyniec” było więc podyktowane koniecznością wywiązania się z obowiązku nałożonego na gminę przez 
ustawę w istniejących warunkach. Ponadto w skardze Pani Kawczyńskiej zawarto stwierdzenie, że na jej 
pytanie zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej, z dnia 15.04.2010 r. udzielono odpowiedzi, iż 
gmina nie posiada dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na wyłapywanie zwierząt z fundacją 
„Zwierzyniec”, oraz kontrolowania należytego wypełniania jej warunków. Dokumenty o jakie we wniosku 
z 15.04.2010 roku wystąpiła Pani Kawczyńska to: 
1. Pozwolenie wydane przez Burmistrza gm. Działoszyn na prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 
fundację „Zwierzyniec” w postaci schroniska dla zwierząt. 
2. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie dopuszczenia do użytku środka transportu będącego 
własnością fundacji „Zwierzyniec” w transporcie zwierząt. 
3. Wykaz posiadanych przez fundację atestowanych urządzeń i środków służących do wyłapywania lub 
obezwładniania zwierząt, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. 
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4. Ewidencja zwierząt przyjętych przez fundację ”Zwierzyniec” z gminy Mokrsko od dnia 27.11.2009 r. do 
15.04.2010 r. 
5. Karty leczenia zwierząt zawierające informacje określone w § 2 pkt 6 umowy 64/2009 z dnia 27.11.2009 r. 
Kwestię pozwolenia wydanego przez Burmistrza gm. Działoszyn na prowadzenie działalności gospodarczej 
poprzez fundację „Zwierzyniec” w postaci schroniska dla zwierząt wyjaśniono powyżej, natomiast jeśli chodzi 
o Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie dopuszczenia do użytku środka transportu będącego 
własnością fundacji „Zwierzyniec” i wykazu posiadanych przez fundację atestowanych urządzeń i środków 
służących do wyłapywania lub obezwładniania zwierząt to nie istnieją przepisy na podstawie których 
Powiatowy Lekarz Weterynarii mógłby zatwierdzić posiadany przez fundację „Zwierzyniec” sprzęt. 
Pracownicy Urzędu Gminy Mokrsko zwrócili się w tej sprawie do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który 
określił przedmiotowe wyposażenie jako właściwe. Natomiast w kwestii ewidencji zwierząt przyjętych przez 
fundację ”Zwierzyniec” z gminy Mokrsko oraz kart leczenia tych zwierząt wyjaśnić należy, że nie istnieją 
przepisy nakładające na gminę obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów. Kontrola zapewnienia 
opieki wyłapanym zwierzętom jest wykonywana przez pracowników gminy, poprzez faktyczną kontrolę 
schroniska w miejscowości Szczyty. Dokumentację zgodną z umową 64/2009 zabezpiecza zleceniobiorca, tj. 
fundacja „Zwierzyniec”. 
W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty postawione wobec 
Wójta odrzucić w całości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sabina Sokół


