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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)
Jędrzejów, 29.05.2015 r.

Prokurator Generalny

W ślad za korespondencją z dnia 16.07.2014 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS
0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
przesyła w załączeniu odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Sieradzu na wniosek Stowarzyszenia o
złożenie przez prokuratora powództwa cywilnego (przekazany Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu
przez Prokuraturę Generalną w dniu 23.07.2014 r. pismem znak: PG IV Ko2 429/14).
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu stoi na stanowisku, iż nie leży w interesie
publicznym, aby środki publiczne w wysokości 440.000 zł, wydane na opiekę nad 200 psami, zostały
publicznie rozliczone. Zamiast rozliczenia gminy z efektów jej zadania publicznego, prokurator
preferuje domniemanie, że 200 psów, stanowiących na mocy zakwestionowanych umów własność hycla
Longina Siemińskiego, spokojnie żyje na emeryturze w jego domu, bo przecież nie w jego
nadzorowanym schronisku, gdzie – wbrew temu co twierdzi prokurator - zgodnie z ustawą z dnia
21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, przebywać mogą wyłącznie zwierzęta bezdomne.
W przeciwieństwie do domniemania o opiece, niewątpliwym faktem jest, że psy te zostały
usunięte z terenu Gminy miejskiej Sieradz, więc pewnie tylko tego faktu dotyczy - zdaniem prokuratora
- interes publiczny.
Skutkiem tego, pomimo oczywistej i stwierdzonej przez 2 instancje sądowe, wadliwości 8 umów,
prokurator nie widzi powodu, aby narażać na szwank interes finansowy hycla lub gminy - dlatego
odmawia złożenia powództwa.
Jest to dla Stowarzyszenia sytuacja absurdalna i nie do zaakceptowania, kiedy prokurator z
niejasnych, a w każdym razie pozaprawnych przyczyn, uchyla się od eliminowania z obrotu prawnego
umów w rażący sposób naruszających przepisy rangi ustawowej. W związku z tym, Stowarzyszenie
oczekuje interwencji Prokuratora Generalnego w tej sprawie.

