Protokół Nr 15
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W posiedzeniu online Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą
obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A.
Marciniak.
Tematyka posiedzenia:
Opracowanie propozycji stanowiska dla Rady Gminy w sprawie skargi na niegospodarność oraz
nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania publicznego polegającego na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w schronisku oraz naruszenia przepisów ustawy o finansach
publicznych stanowiących o obowiązku dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny.

Przewodnicząca powitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia i przypomniała, że radni
otrzymali treść skargi (zał. nr 2 do protokołu) wraz z wyjaśnieniami Urzędu do niej (zał. nr 3 do
protokołu). Następnie Komisja ustaliła, co następuje.
Z treści wniesionej skargi wynikają takie zarzuty, jak: pomimo relatywnie małej bezdomności
zwierząt z terenu Gminy Pabianice – w roku 2019 odłowiono 2 psy, a w roku 2020 – 1 psa, koszty
ich utrzymania są ogromne. Zgodnie z treścią skargi to koszt w wysokości 291.076,00 zł w 2019 r. i
264.445,00 zł w 2020 r.; Gmina Pabianice nie prowadzi kastracji i czipowania psów właścicielskich;
Gmina Pabianice korzysta z usług schroniska z małą ilością adopcji psów.
Z kolei z udzielonych przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami wyjaśnień wynika, że:
•

w roku 2019 odłowiono 3 psy, z czego 2 wróciły do właścicieli, a w 2020 r. odłowiono 1 psa.

•

W roku 2019 adoptowanych zostało 8 psów. Na koniec tego roku w schronisku przebywały
32 psy. W roku 2020 adoptowanych zostało 6 psów. Na koniec 2020 r. w schronisku
przebywały 22 psy. Koszt schronienia oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2019
wyniósł 121.375,17 zł, a w 2020 r. - 94.637,43 zł;

•

koszt funkcjonowania całości Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice wyniósł w roku 2019 - 291.075,86 zł, a w
roku 2020 - 264.445,50 zł. Na te koszty składa się koszt utrzymania zwierząt w schronisku,
ale również zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym, wyłapywanie, transport oraz
zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym i powypadkowym, zapewnienie
opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, a także finansowanie kastracji oraz
sterylizacji kotów i psów właścicielskich, czipowanie psów właścicielskich;

•

Urząd co roku przeprowadza kontrole w schronisku, psy przebywają w wyznaczonych
kojcach, identyfikacja zwierząt odbywa się na podstawie posiadanej dokumentacji, zdjęcia
psa oraz nr czipa, którego odczyt dokonywany jest przez pracownika Urzędu za pomocą
własnego czytnika czipów.

Odnosząc się do powyższego radni rozpoczęli dyskusję.
Radna M. Lubowicka, jako przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju, która zajmuje
się analizą Programu opieki nad zwierzętami, czuła się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie.
Zauważyła, że koszty realizacji Programu corocznie się zmniejszają, zmniejsza się ilość bezdomnych
zwierząt w schronisku, na koszty realizacji Programu składają się nie tylko koszty utrzymania
zwierząt w schronisku, ale także odławianie zwierząt, opieka weterynaryjna, kastracja oraz
sterylizacja zwierząt właścicielskich. Odbywały się adopcje zwierząt, podobnie jak kontrole
pracowników Urzędu w schronisku.
Również radny S. Cholewa, który jest członkiem Komisji Rewizyjnej zauważył, że Komisja
Rewizyjna zajmuje się corocznie tą tematyką. Zwrócił uwagę, że skarżąca błędnie zinterpretowała
informacje odnośnie wydatków na opiekę nad zwierzętami, mianowicie podzieliła wydatki
ponoszone na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, które zostały odłowione, a takie wydatki
ponoszone są również na zwierzęta już przebywające w schronisku. Ponadto nie uwzględniła innych
zadań realizowanych przez Gminę.
Radni zwrócili uwagę, że zarówno kontrola schroniska, jaki i sterylizacja/kastracja i czipowanie są
realizowane.
Do dyskusji włączyła się również radna J. Szafran, która stwierdziła, że w porównaniu z ubiegłymi
latami, dzięki kontroli oraz sterylizacji/kastracji, to koszty funkcjonowania systemu nie są duże.
Radni zauważyli ponadto, że na terenie Gminy nie ma już błąkających się psów, co miało miejsce w
latach poprzednich.
W związku z brakiem dalszych uwag w tej materii Przewodnicząca podsumowała powyższe
stwierdzeniem, że skarżąca niedokładnie zapoznała się z materiałami odnośnie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami dotyczącymi Gminy Pabianice.
Następnie, w związku z powyższą dyskusją, po zapoznaniu się z argumentacją skarżącej oraz
wyjaśnieniami Urzędu Gminy w Pabianicach Komisja jednogłośnie stwierdziła, że skarga jest
bezzasadna.
Komisja na podstawie przyjętego stanowiska wypracowała projekt uchwały, będący propozycją
rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Gminy. Projekt ten stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Pytań, ani uwag nie było.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
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