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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 30.04.2015 r.

Burmistrz Jędrzejowa

Wezwanie do zapłaty

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego,

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie art. 753 § 2 k.c. wzywa

Burmistrza  Jędrzejowa  do  zwrotu  kosztów w wysokości  500  zł  (słownie:  pięćset  złotych),

poniesionych  przez  Stowarzyszenie  w  związku  z  zapewnieniem  pomocy  weterynaryjnej

bezdomnemu psu, będącemu pod opieką Gminy Jędrzejów.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt jest organizacją  społeczną,  której statutowym celem

jest  m.  in.  działanie  na  rzecz  humanitarnego  traktowania  zwierząt,  ich  poszanowania  oraz

zapewnienie im opieki. Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez szereg działań polegających na

niesieniu zwierzętom pomocy oraz dbaniu o ich właściwy stan fizyczny i psychiczny.

Art.  11 ust.  1  ustawy z  dnia  21.08.1997 r.  o ochronie  zwierząt  (zwanej  dalej:  u.o.z.)

nakłada  na  gminę  obowiązek  zapewniania  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich

wyłapywania.  Niezbędne minimum, jakie gmina musi  wykonać,  realizując zadanie opieki,  to

uchwalenie programu, w którym przedstawi sposoby realizacji poszczególnych działań, w tym

zapewnienia  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  zwierzętom biorącym udział  w zdarzeniach

drogowych. Wg art. 11a ust. 5 u.o.z. koszty realizacji programu ponosi gmina.
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Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Jędrzejów  za  wykonanie  uchwały  nr  L/444/14  Rady

Miejskiej  w  Jędrzejowie  z  dnia  28.03.2014  r.  w  sprawie  określenia  programu  opieki  nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy

Jędrzejów w 2014 r.  odpowiada Burmistrz. § 9 tejże uchwały stwierdza,  że ranne zwierzęta

odłowione na  terenie  gminy powinny być  przewożone do zakładu leczniczego.  Stanowi  to

wskazanie sposobu, w jaki uchwałodawca chce, aby zadanie opieki nad rannymi, bezdomnymi

zwierzętami było realizowane.

Zgodnie z § 9 i 10 w/w uchwały, Burmistrz Miasta Jędrzejowa odpowiedzialny jest za

podpisanie  umowy  z  gabinetem  weterynaryjnym,  który  będzie  realizował  usługę  leczenia

rannych zwierząt oraz zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych. Warto nadmienić,

że  §  1  umowy  nr  92/2014  zawartej  w  dniu  14.05.2014  z  Gabinetem  Weterynaryjnym

„Zwierzak”,  ul.  Browarna  6  w  Jędrzejowie,  mówi  o  podejmowaniu  działań  związanych  z

leczeniem zwierząt powypadkowych na zgłoszenie osoby uprawnionej.

W dniu 22.01.2015 r. mieszkanka Gminy Jędrzejów, Monika Muszyńska, zam. Lasków

39,  na  trasie  Jędrzejów-Małogoszcz,  przy  zjeździe  na  obwodnicę,  zauważyła  leżącego  na

poboczu psa. Zwierzę było ranne, prawdopodobnie w wyniku zdarzenia drogowego, m. in. z

widocznym  złamaniem  przedniej  łapy.  Po  zawiadomieniu  policji,  po  psa  przyjechało  2

pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie, którzy przewieźli go do gminnego

miejsca tymczasowego przetrzymywania zwierząt na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy

ul. Reymonta 21. Pies został umieszczony w klatce ZUK bez wcześniejszego zapewnienia mu

opieki weterynaryjnej,  czym postąpiono niezgodnie z wolą  Rady Miejskiej wyrażoną w w/w

uchwale.

Pomoc weterynaryjna nie została zwierzęciu zapewniona również  w dniu następnym.

Informacje  o  tym  napłynęły  do  Stowarzyszenia  Obrona  Zwierząt,  które  wobec  zaniechań

organu  zobowiązanego  oraz  złego  stanu  fizycznego  zwierzęcia  (niezaopatrzone  złamanie

otwarte  i  pomniejsze  rany),  podjęło  się  zapewnienia  mu  pilnej  opieki  weterynaryjnej,  tj.

przewiezienia do weterynaryjnego zakładu leczniczego i opłacenia niezbędnych zabiegów, czyli

poprowadzenia sprawy, która zgodnie z u.o.z. należy do obowiązków gminy. Nie będąc „osobą

uprawnioną”  w  rozumieniu  w/w  umowy  zawartej  pomiędzy  Burmistrzem  a  gabinetem

weterynaryjnym, Stowarzyszenie wybrało zakład weterynaryjny, kierując się dobrem zwierzęcia i

własnym doświadczeniem, mając również na uwadze korzyść gminy, w imieniu której czynności

te wykonywało. I tak, w dniu 24.01.2015 r., zwierzę przekazane zostało przez pracownika ZUK
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i przewiezione do Przychodni Weterynaryjnej Bilscy s.c., w Kielcach, przy ul. Kochanowskiego

9,  specjalizującej  się  w  zabiegach  ortopedycznych,  gdzie  natychmiast  poddane  zostało

kilkugodzinnej, skomplikowanej operacji, mającej na celu m. in. nastawienie złamanej kończyny.

Zabieg  się  udał,  a  w  dniu  25.01.2015  r.  zwierzę  zostało  przekazane  nowemu  opiekunowi

prawnemu, zamieszkałemu w woj. małopolskim. Zwierzę do dnia dzisiejszego poddawane jest

kosztownej rehabilitacji.

Biorąc  pod  uwagę,  że  Stowarzyszenie  działało  zgodnie  z  wolą  Rady  Miejskiej  w

Jędrzejowie,  za  wiedzą  gminnej  jednostki  organizacyjnej,  realizując  swoje  cele  statutowe,  z

korzyścią dla gminy oraz zachowując należytą staranność, a przede wszystkim w celu pilnego

ulżenia  w  cierpieniu  potrzebującemu  zwierzęciu,  wobec  zaniechań  organu  zobowiązanego,

żądanie zwrotu wydatków poniesionych w trakcie prowadzenia spraw gminy jest uzasadnione i

w pełni usprawiedliwione.

Wpłaty proszę dokonać na nr konta bankowego wskazany w rachunku.

W załączeniu:

– rachunek nr 01/2015

– oświadczenie świadka

– wypis z karty leczenia wet.

– faktura nr 14/2015

– dokumentacja fotograficzna – 7 szt. zdjęć

– karta adopcyjna
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