
UCHWAŁA NR LI/335/2021 
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735), uchwala się co następuje: 

§ 1. Skargę Pani ER 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 
uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Pabianicach 

 
 

Jerzy Błoch 
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Uzasadnienie 

 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LI/335/2021 
Rady Gminy Pabianice 

z dnia 30 sierpnia 2021 r.  

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 
1378, z 2021 r. poz. 1038), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych;  w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej Komisją, stosownie do 
postanowień § 29 Statutu Gminy Pabianice na posiedzeniu odbytym w dniu 11.08.2021 r. zajmowała się skargą 
z dnia 14 lipca 2021 r. (data wpływu do Urzędu), wniesioną przez Panią ER 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. 

 Z treści wniesionej skargi wynikają następujące zarzuty: 

- 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. 

 Komisja po przeanalizowaniu powyższych zarzutów oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika Ref. 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach z dnia 14.07.2021 r., 
ustaliła następujący stan faktyczny. 

 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 nie tylko 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, pomimo powyższych 
zarzutów, finansowanie kastracji oraz sterylizacji kotów i psów właścicielskich, czipowanie psów 
właścicielskich. 

 Również zarzut o niskim procencie adopcji jest nietrafiony. Z treści skargi wynika, że w schroniskach 
dużych ten wskaźnik wynosi 11-15%.  Natomiast współczynnik adopcji psów ze schroniska z terenu Gminy 
Pabianice wynosił w roku 2019 i 2020 około 19-20 %. 

 Ponadto w skardze pojawiają się pytania odnośnie sprawowania odpowiedniej kontroli przez Urząd Gminy 
w Pabianicach nad zwierzętami bezdomnymi przebywającymi w schronisku. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Kierownika Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach, 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. 

 Mając powyższe na względzie Rada Gminy Pabianice uznaje skargę 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 za bezzasadną. 
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Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 §1 KPA w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną 
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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