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W związku z Pani pismem z dnia 02.08.2012 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach uprzejmie informuje, że zakres nadzoru nad działalnością finansową jednostek
samorządu terytorialnego jest realizowany na podstawie i w zakresie spraw określonych w
art. 11 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 z późn. zm.). Ocena legalności czy też ważności umowy
jaką Burmistrz Gminy Jędrzejów zawarł z przedsiębiorcą L. Siemińskim w związku z
realizacją zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (j.t Dz. U z 2003 Nr 106 póz. 1002 ze zm.) polegającego na
zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Jędrzejów Gminę
Jędrzejów wykracza poza zakres właściwości rzeczowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach. Ewentualnego rozstrzygnięcia powyższego problemu dochodzić należy naszym
zdaniem na obszarze prawa cywilnego.

Natomiast w ramach sprawowanego przez RIO w Kielcach nadzoru nad działalnością
finansową Gminy Jędrzejów ustalono, że w dniu 29 marca 2012 roku Rada Miejska w
Jędrzejowie na podstawie art. 11 a ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (j-t. Dz. U z 2003 Nr 106 póz. 1002 ze zm.) podjęła uchwałę Nr XVII/169/12 w
sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Jędrzejów. Uchwała ta, podlegająca
nadzorowi Wojewody Świętokrzyskiego jest prawomocna. W § 3 pkt 2 w/w uchwały Rada
Miejska wskazała jako jednego z realizatorów w/w programu schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Z kolei w § 6 pkt. l w/w uchwały organ stanowiący Gminy Jędrzejów wskazał
schronisko jako podmiot zapewniający opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i
Gminy Jędrzejów. W świetle postanowienia Rady Gminy Jędrzejów zawartego w § 2 pkt 2
w/w uchwały uprawnionym jest rozumienie pod pojęciem schronisko dla bezdomnych
zwierząt firmy przedsiębiorcy L. Siemińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56
lok. 2 prowadzącego swoją działalność w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami
także w miejscowości Wojtyszki gm. Brąszewice. A zatem podmiot realizujący opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta i Gminy Jędrzejów wskazany został przez organ
stanowiący w uchwale Nr XVII/169/12.

Na zakończenie podkreślić także należy to, iż przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach a także ustawy o ochronie zwierząt nie określaj ą żadnych ograniczeń w
zakresie zapewnienia przez gminę bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt, którego obszarem działalności wyznaczonym w wymaganym zezwoleniu jest teren
innej gminy.
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