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

Jędrzejów, 16.02.2017 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przyczyn

szczególnego  przywiązania  Burmistrza  Jędrzejowa,  Pana  Marcina  Piszczka,  jakim  darzy  on  hycla

Longina  Siemińskiego,  właściciela  największego  w Europie  schroniska  dla  bezdomnych zwierząt  w

Wojtyszkach, woj. łódzkie, koszarującego przeciętnie 3,5 tys. psów.

Uwagę CBA winny zwrócić następujące kwestie:

1) Umowa  wiążąca  Gminę  Jędrzejów  z  Longinem  Simińskim,  zawarta  w  2011  r.,  w  ciągu  5  lat

aneksowana  była  6-krotnie,  za  każdym razem z  pogwałceniem ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo

zamówień publicznych. Stowarzyszenie wystąpiło w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Kielcach, która stwierdziła „nieprawidłowości i uchybienia” w gospodarowaniu finansami publicznymi

przez władze Gminy (zał. nr 1).

2) Dopiero  zawiadomienie  RIO  zmusiło  Burmistrza  Jędrzejowa  do  zamówienia  zakupu  usług

„Hotelowania i  zapewnienia  opieki  bezdomnym  zwierzętom  z  terenu  Gminy  Jędrzejów  wraz  z

prowadzeniem  działań  adopcyjnych”,  ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu

15.06.2016 r. pod nr 86165-2016. Przetarg wygrała oczywiście firma Longina Siemińskiego. Jednakże

analiza  złożonej  przez  niego  oferty,  pozwoliła  Stowarzyszeniu  na  sformułowanie  zawiadomienia  o

podejrzeniu popełnienia przez Longina Simińskiego przestępstwa z art. 297 § 1 k.k. W dniu 21.12.2016

r. Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, sygn. akt Sądu
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Rejonowego w Jędrzejowie II K 752/16 (zał. nr 2). Pełnia wiedzy o tym fakcie nie przeszkodziła jednak

Burmistrzowi  Jędrzejowa  w  wyborze  oferty  firmy  Longina  Siemińskiego,  jako  rzekomo

najkorzystniejszej,  w kolejnym przetargu na „Zapewnienie opieki  bezdomnym zwierzętom z terenu

Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”, ogłoszonym w Biuletynie  Zamówień

Publicznych w dniu 24.11.2016 r. pod nr 350297-2016. Na marginesie wskazać należy, iż pomimo że

termin  związania  ofertą  wynosił  w  tym  przypadku  30  dni,  to  rozstrzygnięcie  ogłoszono  dopiero

niemalże po 2 miesiącach.

3)  Niepokój budzić musi również nonszalancja Burmistrza Jędrzejowa w wydatkowaniu publicznych

pieniędzy i jego hojność w dotowaniu Longina Siemińskiego. Dowodem na to są nie tylko horrendalne

kwoty ponoszone przez budżet gminny na obsługę umowy ze schroniskiem, ale również niedbałość

urzędników miejskich w kontrolowaniu jej realizacji. Najjaskrawszym tego przykładem jest przypadek

psa przebywającego od 2011 r. w schronisku w Wojtyszkach na koszt Gminy Jędrzejów, pomimo iż w

momencie odłowu był on zachipowany i miał swojego prawnego opiekuna w postaci warszawskiego

schroniska na Paluchu. Zaniedbania w tej  sprawie władz Gminy Jędrzejów, na szkodę  jej  finansów,

Stowarzyszenie  przedstawiło  w  zawiadomieniu  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa  z  dnia

02.05.2016 r. (zał. nr 3). Nie znalazło ono jednak uznania w Prokuraturze Rejonowej Kielce-Wschód w

Kielcach (gdzie przekazano sprawę) – zażalenie  na kolejną odmowę wszczęcia śledztwa w tej sprawie

aktualnie czeka na rozpatrzenie sądu.

Niezrozumiałym i nielogicznym jest zachowanie Burmistrza Jędrzejowa, który z uporem i od lat

wysyła bezdomne zwierzęta do schroniska o dramatycznie niskim wskaźniku adopcji (8,8% w 2015 r.) -

co  bezpośrednio  przekłada  się  na  koszty  ponoszone  przez  Gminę  -  na  dodatek  oddalonego  od

Jędrzejowa  o  200  km,  dotując  przy  tym szerokim gestem  z,  a  jakże,  publicznych  pieniędzy,  kiesę

łódzkiego  przedsiębiorcy,  podczas  gdy  w  relatywnie  małym  województwie  świętokrzyskim  istnieje

obecnie aż 9 schronisk dla bezdomnych zwierząt (Busko-Zdrój, Skalbmierz, Kielce, Nowiny, Kunów,

Sandomierz, Suchedniów, Brody, Strzelce).

Stowarzyszenie  ma  nadzieję,  że  CBA  wyjaśni  tę  niewątpliwie  kosztowną  dla  mieszkańców

Gminy Jędrzejów fanaberię jej Burmistrza. Gdyby okazało się, że CBA zainteresuje się wyżej opisaną

patologią  w  działaniu  Gminy  Jędrzejów,  wówczas  Stowarzyszenie  oczywiście  udostępni  wszelkie

posiadane w tej sprawie dokumenty.

W załączeniu:

- dokumenty wymienione w treści pisma
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