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

Jędrzejów, 26.03.2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Kielcach

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

statutowym celem działania  jest  ochrona zwierząt,  przekazuje  informację  o  podejrzeniu  naruszenia

dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa, poprzez wielokrotne udzielanie

zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o

zamówieniach publicznych.

W dniu 15.02.2011 r. Burmistrz Miasta Jędrzejowa podpisał umowę Nr 14/2011 z Longinem

Siemińskim,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Hotel  dla  Zwierząt  i  Ptactwa

Domowego  z  siedzibą  z  Łodzi,  ul.  Kosodrzewiny  56/2  (zał.  nr  1).  Przedmiotem  umowy  było

przekazanie realizacji zadania gminnego, określonego ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt -

zapewniania  opieki  bezdomnym  zwierzętom.  Umowa  obowiązuje  do  dnia  dzisiejszego  i  była  w

międzyczasie wielokrotnie aneksowana (zał. nr 1 – uwaga: treść aneksu z 2016 r. nie została do dzisiaj

udostępniona przez Gminę):

– dnia 03.01.2012 r.,

– dnia 31.05.2012 r.,

– dnia 10.01.2013 r.,

– dnia 21.01.2014 r.,

– dnia 23.01.2015 r.

– oraz w 2016 r.
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Aneksy  dotyczyły  zmiany  kwoty  wynagrodzenia  z  tytułu  umowy  oraz  przedłużania  czasu  jej

obowiązywania.

Wobec  braku  udostępnienia  przez  Gminę  Jędrzejów  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

stosownych dokumentów przetargowych, w dniu 10.03.2016 r.  Stowarzyszenie wystąpiło do organu

Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (zał. nr 2), m. in. nt sposobu wyłonienia

wykonawcy zadania gminnego zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz wskazania podstawy

prawnej przedłużania obowiązywania w/w umowy. Z odpowiedzi udzielonej przez Gminę (zał. nr 3)

nie wynika, aby jako zamawiający wyłaniała ona wykonawcę ustawowego zadania gminnego w trybie

przewidzianym prawem, pomimo iż jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia

27.08.2009 r. o finansach publicznych, stanowi jednostkę sektora finansów publicznych, objętą ustawą z

dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  i  zobowiązaną  do  stosowania  tej  ustawy  przy

udzielaniu zamówień publicznych.

Stosowanie przepisów tej ustawy uzasadnione jest znaczną wysokością kosztów ponoszonych

przez Gminę na obsługę umowy z dnia 15.02.2011 r. Zauważyć należy, iż koszty te od 2012 r. rosną w

postępie geometrycznym (zał. nr 4):

rok wydatkowana
kwota

liczba przekazanych
psów

2011 40.559,25 zł 42
2012 127.724,40 zł 45
2013 271.492,92 zł 64
2014 299.817,50 zł 48
2015 385.493,07 zł 24

Kwoty  wydatkowane  przez  Gminę  od  2012  r.  znacznie  przekraczają  wartości  zamówień

wskazanych art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg którego ustawy nie stosuje się do

zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30

000 euro, a do kwietnia 2014 r. równowartości kwoty 14 000 euro.

Dramatycznie  wielki  wzrost  kosztów  przetrzymywania  zwierząt  w  schronisku  Longina

Siemińskiego był łatwy do przewidzenia, czemu Stowarzyszenie dawało wyraz w swoich wystąpieniach

do  Gminy  z  dnia  25.04.2013  r.,  14.02.2014  r.,  także  w  sieci  www

http://www.boz.org.pl/sw/jedrzejow/prognoza/index.htm.  Zwraca  uwagę  szczególnie  trafna

prognoza finansowa postawiona przez Stowarzyszenie już po 2 latach obowiązywania umowy (zał. nr

5). Niestety została ona zignorowana przez organ Gminy, który nadal nie uważał za zasadne stosowania

do udzielania zamówienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Ponadto  organ  Gminy  całkowicie  zaniechał  badania  konkurencyjności  rynku  podmiotów

prowadzących schroniska dla zwierząt. Tymczasem od 2011 r. w samym województwie świętokrzyskim

powstało przynajmniej 6 nowych schronisk dla zwierząt: 

data wpisu do

rejestru IW

miejscowość

24.08.2011 Busko-Zdrój
11.12.2012 Janik
7.06.2013 Nowiny
05.02.2014 Strzelce
23.06.2015 Suchedniów
12.02.2016 Sandomierz

Stowarzyszenie  przekazuje  niniejszą  informację  celem  jej  przeanalizowania  i  ewentualnego

złożenia przez Regionalną  Izbę Obrachunkową  w Kielcach zawiadomienia do właściwego rzecznika

dyscypliny o naruszeniu przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa dyscypliny finansów publicznych.

W załączeniu:

- dokumenty wymienione w treści pisma
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