
UCHWAŁA Nr XXXI/272/21

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  26 sierpnia  2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z  2021r. poz. 1372),  art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Rada Miasta Rawa Mazowiecka 

uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się  skargę Pani E. K. z dnia 29 czerwca 2021 r. na działalność Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka polegającą na braku wdrożenia efektywnego programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz związaną 

z tym niegospodarność i lekkomyślność w wydawaniu środków publicznych   na realizację 

tego zadania - za bezzasadną z przyczyn przytoczonych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 

powiadomienia skarżącej o sposobie rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1 poprzez 

przekazanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



U z a s a d n i e n i e

W dniu 29 czerwca 2021 r. wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka skarga Pani E. 

K. na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. W skardze tej skarżąca zarzuciła 

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka brak wdrożenia efektywnego programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, co jej zdaniem prowadzi do 

niegospodarnego i lekkomyślnego wydawania środków publicznych przeznaczonych na jego 

realizację.

Zgodnie z dyspozycją art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001r. poz. 735) - jeżeli przepisy szczególne 

nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg - organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta i kierowników gminnych 

jednostek administracyjnych jest rada gminy.

Rada Gminy po zapoznaniu się z istotą skargi oraz stanowiskiem jej Komisji skarg, 

wniosków i petycji - uznała iż przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do przepisu art. 11a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) gmina, w ramach przyjętego przez jej organ stanowiący 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, jest 

obowiązana m.in. do zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

zwierząt, odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt 

w schronisku dla zwierząt, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt itd. Realizacja 

tych zadań może odbywać się poprzez zlecenie ich wykonania podmiotom zewnętrznym na 

zasadach określonych przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca 

zadania obejmującego odławianie, transport psa do schroniska i sprawowanie opieki nad tymi 

zwierzętami w schronisku wyłaniany jest w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie 

powołanej wyżej ustawy. Od co najmniej 10 lat, w ramach tego postępowania, wyłonionym 

podmiotem prowadzącym schronisko, jest schronisko w Wojtyszkach (w ramach przetargu 

wpływa jedynie oferta tego wykonawcy). Przeprowadzona w dniu 14 czerwca 2021 r. przez 

pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka kontrola w schronisku w Wojtyszkach, 

nie wykazała nieprawidłowości w zakresie powierzonych temu schronisku zadań. Kontrolą 

objęte zostały wszystkie psy przebywające w schronisku. Zwierzęta zostały sprawdzone pod 

względem wyglądu na podstawie posiadanych zdjęć. 



Przy użyciu elektronicznych czytników zostały sprawdzone numery chipów. 

Zwierzęta trzymane są w ponumerowanych boksach, w dwóch przypadkach w boksach 

przebywały po dwa małe psy. Na terenie schroniska panuje porządek. Przez całą dobę 

schronisko posiada opiekę lekarza weterynarii, gabinet jest dobrze wyposażony w sprzęt 

i narzędzia. W 2019 r. również została przeprowadzona kontrola w tym schronisku, w której 

trakcie nie stwierdzono żadnych naruszeń.

Nie znajduje potwierdzenia także zarzut zawarty w skardze co do braku podejmowania

przez Miasto Rawa Mazowiecka działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. W ramach przyjętego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  prowadzona jest 

obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku a od 2018 r. również 

sterylizacja bądź kastracja kotów wolno żyjących w mieście. W 2018 r. miasto pokrywało 

100% kosztów zabiegów kotów wolno żyjących, natomiast w 2019 i 2020 r. miasto 

pokrywało 100% kosztów zabiegów kotów wolno żyjących i 50% kosztów zabiegów kotów 

i psów osób zamieszkałych w Rawie Mazowieckiej, tzw. zwierząt właścicielskich.

Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia istoty skargi jest również fakt, iż podane 

w skardze prze skarżącą dane nie odpowiadają rzeczywistości a mianowicie w latach 2018–

2020 Miasto wydatkowało na odławianie, transport i utrzymywanie bezdomnych psów 

odłowionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka w schronisku w Wojtyszkach, kwotę 

w wysokości 632 562,23 zł brutto, a nie jak podano w skardze kwotę 872 166,00 zł. 

W 2018 r. odłowiono 19 psów, a nie jak podano w skardze 46, w 2019 r. - 8 psów, a nie 

101 i w 2020 r. - 17 psów, a nie 13. Łącznie na przestrzeni trzech lat odłowiono 45 psów, co 

nie zgadza się z liczbą psów podaną w skardze wynoszącą 160 psów.

Mając na uwadze powyższe Miasto Rawa Mazowiecka uznaje przedmiotową skargę 

za bezzasadną.

Pouczenie:

Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 Kpa – w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia, uznana została 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.


