UCHWAŁA NR V/30/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi p. Katarzyny Szubińskiej na działalność Związku Międzygminnego „Eko
Siódemka” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie, po rozpatrzeniu skargi p.
Katarzyny Szubińskiej na działalność Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w zakresie opieki nad kotami
wolno żyjącymi oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Związku - uznaje skargę za
bezzasadną.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje
się
o
sposobie
załatwienia
z załącznikiem.

Przewodniczącego
skargi
poprzez

Zgromadzenia
do
przesłanie
odpisu

poinformowania
skarżącego
niniejszej
uchwały
wraz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA"
Bernard Jasiński
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Załącznik do Uchwały nr V/30/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”
z dnia 28 października 2015r.

Uzasadnienie
W dniu 13 kwietnia 2015r. p. Katarzyna Szubińska zwana dalej
Wnioskodawczynią wniosła do Burmistrza Krotoszyna o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej opieki nad kotami wolno żyjącymi w gm. Krotoszyn w latach
2014 – 2015. Wnioskodawczyni wskazała również na dramatyczną sytuację kotów
wolno żyjących na ul. Transportowej 15 w Krotoszynie. Burmistrz Krotoszyna
przekazał wniosek organowi Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” do
rozpatrzenia powyższej sprawy.
W odpowiedzi na wniosek Związek Międzygminny „Eko Siódemka” wyjaśnił,
że Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na
terenie Związku finansowany jest ze składek gmin członkowskich, a wysokość
składki jest ustalana corocznie przez Zgromadzenie Związku. Związek
poinformował, że ze względu na znaczne ograniczenia budżetowe, w roku 2014
opiekę nad kotami wolno żyjącymi sprawowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
Oddział w Krotoszynie. Pod koniec 2014 roku Zgromadzenie Związku zdecydowało
jednak o podwyższeniu składki członkowskiej, dzięki czemu Związek w marcu 2015
roku przeprowadził akcję sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na obszarze
gmin członkowskich Związku. Związek poinformował Wnioskodawczynię o kolejnych
zamierzeniach oraz przedsięwzięciach zaplanowanych na następne lata. Związek
stwierdził, że sytuacja kotów wolno żyjących na ul. Transportowej jest niepokojąca i
wymaga interwencji.
W dniu 19 maja 2015r. Wnioskodawczyni wniosła o udzielenie informacji czy w
związku z przedstawioną sytuacją kotów wolno żyjących na ul. Transportowej w
Krotoszynie Związek podejmie jakiekolwiek działania.
W odpowiedzi Związek poinformował Wnioskodawczynię, że sprawa została
przekazana do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie. W
piśmie z dnia 11 maja 2015 roku Związek zobligował Towarzystwo do przyjrzenia się
panującym pod wskazanym adresem warunkom i ewentualnej interwencji mającej na
celu powstrzymanie niewłaściwych zachowań wobec zwierząt (pismo to również
zostało przekazane Wnioskodawczyni).
Pismem z dnia 18 czerwca 2015r. p. Katarzyna Szubińska wniosła do
Burmistrza Krotoszyna skargę na działalność Związku Międzygminnego „Eko
Siódemka” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Pani Katarzyna Szubińska
zarzuciła bezradność jednostki w kwestii opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz
podniosła zarzut nieprawidłowego i niegospodarnego wydatkowania środków na ww.
cel. Burmistrz Krotoszyna przekazał skargę zgodnie z właściwością organowi
Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, natomiast Zarząd Związku przekazał
skargę do załatwienia według właściwości Przewodniczącemu Zgromadzenia.
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W pismach z dnia 10.06.2015r. oraz 10.07.2015r. Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami wyjaśniło, że na podstawie dokonanych wizji lokalnych na ul.
Transportowej w Krotoszynie, nie odnotowano żadnych niepokojących sygnałów
świadczących o znęcaniu się nad bytującymi tam kotami wolno żyjącymi.
Towarzystwo poinformowało, że stan zwierząt nie budził zastrzeżeń. Koty nie były
wychudzone, wykazywały spokój i nie uciekały przed człowiekiem. Pracownicy nie
stwierdzili u zwierząt ran ani skaleczeń. Towarzystwo podkreśliło, że nie można
jednoznacznie określić czy problem znęcania się faktycznie istnieje pod wskazanym
adresem czy też nie, jednakże w takich przypadkach osoba, która jest świadkiem
takich zachowań powinna ten fakt zgłosić na policję.
Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „ Eko
Siódemka”, Związek przejął kompetencje gmin członkowskich w zakresie
przygotowywania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gmin uczestników Związku na zasadach
określonych w przepisach o ochronie zwierząt w tym odłów bezdomnych zwierząt z
terenów gmin uczestników Związku.
W dniu 23 października 2013 roku uchwałą nr IX/45/2013 Zgromadzenie
Związku ustaliło składkę członkowską w wysokości 3,00 zł od mieszkańca na rok z
przeznaczeniem na realizację ww. programu w roku 2014r. Zgodnie z § 16 ust. 5
Statutu Związku Międzygminnego „ Eko Siódemka” roczne składki członkowskie
uzależnione są od liczby mieszkańców poszczególnych uczestników Związku. Liczbę
mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego
rok obrotowy określonego na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu
Statystycznego z roku poprzedniego. Zgodnie z tym w 2014 roku Związek
zabezpieczył w budżecie kwotę 192 009,00 zł, z czego:
a) 174 570,00 zł – przeznaczono na realizację zadania pn. prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w tym odławianie
bezdomnych psów (zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem)
b) 5000,00 zł – przeznaczono na zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
c) 12 439,00 zł – przeznaczono za działalność pozostałą tj. na pokrycie
kosztów pozostałych w tym dzierżawę, wywóz nieczystości, media, działania
informacyjno – edukacyjne oraz opiekę nad kotami wolno żyjącymi.
Pierwszy rok funkcjonowania Związku urzeczywistnił koszty niezbędne do
realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności. Zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki okazały się
niewystarczające, by Związek mógł w pełni realizować wszystkie zadania
wyznaczone programem. W związku z tym, zadania związane z opieką nad kotami
wolno żyjącymi realizowało w tym czasie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
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Oddział w Krotoszynie. Biorąc pod uwagę powyższe, w dniu 28 października 2014r.
uchwałą Nr XVI/71/2014 Zgromadzenie Związku zdecydowało o podwyższeniu
składki członkowskiej z 3,00 zł na 3,50 zł od mieszkańca na rok. Zgodnie z tym w
roku 2015 Związek zabezpieczył w budżecie kwotę 228 952,00 zł, z czego:
a) 191 880,00 zł – przeznaczono na realizację zadania pn. prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w tym odławianie
bezdomnych psów (zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem)
b) 3500,00 zł – przeznaczono na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
c) 33 572,00 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów pozostałych w tym
dzierżawę, wywóz nieczystości, media, działania informacyjno – edukacyjne,
koszt utrzymania pracownika oraz opiekę nad kotami wolno żyjącymi.
Podwyższenie składki członkowskiej umożliwiło na przełomie lutego i kwietnia
2015 roku przeprowadzenie akcji sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
Do końca 2015 roku Związek planuje przeprowadzenie akcji dokarmiania kotów
wolno żyjących oraz w miarę posiadania wolnych środków wydanie ulotki
propagującej konieczność sterylizacji i kastracji kotów. W kolejnych latach Związek
zamierza kontynuować ww. przedsięwzięcia, zwiększać ich zakres jak również
zawiązać współpracę z opiekunami społecznymi oraz zakupić budki ochronne dla
kotów wolno żyjących. Zgodnie z tym zamysłem Zarząd Związku w dniu 28
października 2015r. wystąpił do Zgromadzenia Związku o ponowne podniesienie
składki członkowskiej z 3,50 zł na 3,80 zł od mieszkańca na rok.
W dniu 20 października 2015r. Komisja Rewizyjna analizując przekazane
materiały dotyczące skargi uznała, że działania Zarządu Związku Międzygminnego
„Eko Siódemka” były prawidłowe, a środki zabezpieczone w latach 2014-2015 na
realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności na obszarze Związku wydatkowane były zgodnie z planem.
W związku z powyższym Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Eko
Siódemka” z siedzibą w Krotoszynie, po rozpatrzeniu skargi p. Katarzyny Szubińskiej
na działalność Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w zakresie opieki nad
kotami wolno żyjącymi, uznało skargę za bezzasadną.
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