
UCHWAŁA Nr XXI/125/08 
Rady Gminy Chynów 

z dnia 22 października 2008r. 
 

 
w sprawie:  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chynów. 

 
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z późn. zm.) Rada Gminy Chynów uchwala, co następuje: 

     § 1  

1. Uznaje się jako bezzasadną skargę złoŜoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Grójcu, na działania Wójta Gminy Chynów w zakresie zawarcia umowy z  Panią Ewą 
Biedrzycką. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Grójcu o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie odpisu uchwały. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXI/125/08 
Rady Gminy Chynów 

z dnia 22 października 2008 r 

 

Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chynów. 

 
 
 

Pismem z dnia 3 września 2008r  Powiatowy lekarz Weterynarii w Grójcu złoŜył do 
Rady Gminy Chynów skargę na działania Wójta Gminy w zakresie zawarcia   w dniu 
21.01.2008r.  z Panią Wiesławą Ewą Biedrzycką -  jako podmiotem nieuprawnionym -  
umowy na  wyłapywanie bezpańskich psów  z terenu Gminy Chynów. 

Wójt Gminy udzielił Radzie Gminy wyjaśnień, w których poinformował, Ŝe przed 
zawarciem umowy na wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w przytulisku, Pani 
Wiesława Ewa Biedrzycka okazała Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wydane  przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczące 
zarejestrowania działalności  Przytuliska „Barnaba” w miejscowości Nowa Wieś, gmina 
Warka. 

Wójt Gminy mając na uwadze fakt, Ŝe  zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,  
obowiązek zgłoszenia  powiatowemu lekarzowi weterynarii  zamiaru prowadzenia przytuliska 
dla zwierząt  jako działalności nadzorowanej naleŜy do podmiotu prowadzącego taką 
działalność -  nie znalazł podstaw zobowiązujących go do sprawdzania w tym zakresie 
wiarygodności  tegoŜ podmiotu zwłaszcza,  Ŝe  siedziba prowadzonego przytuliska 
znajdowała się  na terenie innej gminy niŜ gmina Chynów.  

Umowę podpisał w dobrej wierze, mając przekonanie, Ŝe Pani Wiesława Ewa 
Biedrzycka posiada wszystkie wymagane zezwolenia na prowadzoną przez siebie działalność 
oraz w przekonaniu, Ŝe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu na terenie objętym swoim 
nadzorem  nie zezwoliłby  na funkcjonowanie nielegalnego przytuliska dla zwierząt.  
 
I. 

Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt       
( Dz. U. Nr 116, poz.753), organ gminy moŜe zawrzeć umowę na wyłapywanie zwierząt z 
podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt lub z przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność gospodarczą w tym zakresie. Takim podmiotem, działającym na podstawie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej, była Pani E. Biedrzycka. 

 
W związku z otrzymaniem informacji, Ŝe  Pani Biedrzycka  prowadziła przytulisko w 

Nowej Wsi gm. Warka bez zgłoszenia tej działalności Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
oraz przetrzymywaniem  zwierząt przeniesionych z Nowej Wsi do miejscowości KręŜel, 
gdzie utworzyła  kolejne nielegalne przytulisko  - umowa na wyłapywanie psów i 
umieszczanie w przytulisku została niezwłocznie tj. z dniem 02.09.2008r.  rozwiązana.  

 
Do złoŜonych wyjaśnień Wójt Gminy dodał, Ŝe aby rozwiązać problem bezpańskich 

psów,  niejednokrotnie występował do połoŜonych w ościennych gminach i powiatach 
schronisk dla zwierząt o nawiązanie współpracy i podpisanie umowy na wyłapywanie 



bezpańskich psów z terenu gminy Chynów i umieszczanie ich w schronisku. Jednak dotąd 
Ŝadna jednostka nie zadeklarowała  w tym zakresie chęci współpracy. 

 
II. 

O podejmowanych próbach nawiązania współpracy ze schroniskami dla zwierząt         
( równieŜ w latach wcześniejszych 2005-2006) radni Rady Gminy Chynów byli na bieŜąco 
informowani i w pełni je akceptowali. 

Z uwagi na powyŜsze i po zapoznaniu się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Wójta 
Rada Gminy Chynów nie znalazła podstaw do uznania skargi za zasadną. 

 
 
 
 
 
 
 


