
UCHWAŁA NR X/86/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  na bezczynność Wójta Gminy Stanisławów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku ze skargą  z dnia 14 września 2019 roku na bezczynność 
Wójta Gminy Stanisławów, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za zasadną/bezzasadną skargę  z dnia 14 września 2019 roku na działania Wójta Gminy 
Stanisławów, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 18 września 2019 roku.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za zasadną/bezzasadną zawiera załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do powiadomienia Skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2019 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Stanisławów skarga skierowana do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2019 r. na działania Wójta

Gminy Stanisławów. Skarżący podnosi w niej, iż doszło do bezczynności Wójta Gminy Stanisławów w

przedmiocie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt.

Wójt Gminy Stanisławów w dniu 1 października 2019 roku przekazał skargę zgodnie z

właściwością do Rady Gminy Stanisławów.

Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 9 października 2019 r. poinformował Skarżącego

o przekazaniu skargi podczas posiedzenia Sesji Rady Gminy w dniu 2 października 2019 r. do wstępnego

rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 października 2019 r.

Skarżący został poinformowany również o terminie rozpatrzenia skargi, tj. do dnia 21 listopada 2019 roku.

Zarzut bezczynności Wójta Gminy Stanisławów jest zdaniem organu niezasadny. Przedstawiony w

uzasadnieniu skargi, zarzut rażącej bezczynności, jest nadinterpretacją i nie znajduje potwierdzenia w

dającym się ustalić stanie faktycznym. Oparta na tej konstrukcji skarga, nie odzwierciedla obiektywizmu i

nie może znaleźć uznania.

Do zgłoszenia zdarzenia z udziałem zwierzęcia doszło w dniu 14.08.2019 roku w siedzibie Urzędu

Gminy. Odpowiedzią organu na zgłoszenie było powiadomienie lekarza weterynarii, który udał się na

miejsce zdarzenia w celu udzielenia zwierzęciu niezbędnej pomocy zgodnie z zawartą umową. Organ

powiadomił o całym zdarzeniu Komisariat Policji w Stanisławowie w celu znalezienia ewentualnego

sprawcy zdarzenia drogowego z udziałem psa.W międzyczasie do tut. Urzędu zaczęły dzwonić organizacje

mające na celu pomoc zwierzętom z pytaniami odnośnie stanu zwierzęcia. Organ nie udzielił żadnych

informacji na temat stanu zwierzęcia z uwagi na brak informacji od lekarza weterynarii, który prowadził

czynności na miejscu zdarzenia/znalezienia zwierzęcia. Lekarz weterynarii po udzieleniu pierwszej pomocy,

przewiózł zwierzę na teren oczyszczalni ścieków w Retkowie. Fundacja Zielony Pies, która kilkukrotnie

kontaktowała się w dniu 14.08.2019 roku z Urzędem Gminy w Stanisławowie dopytując o stan zwierzęcia,

zaproponowała odbiór psa i jego dalsze leczenie na terenie i rachunek ww. fundacji. Organ podjął decyzję o

przekazaniu zwierzęcia, które w dniu 14.08.2019 roku zostało odebrane z terenu Oczyszczalni Ścieków

"Centralna" w Retkowie przez pracowników Fundacji Zielony Pies. Na dzień dzisiejszy gmina Stanisławów

nie współpracuje z owym lekarzem weterynarii, który po całym zdarzeniu wypowiedział zawartą z gminą

umowę.

W związku z powyższym przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przedstawione Radzie Gminy Stanisławów

na sesji wraz z projektem uchwały.

W ocenie Rady Gminy stanowisko zaprezentowanie przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w

zakresie uznania skargi za bezzasadną należy uznać za prawidłowe.
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Z powyższych przyczyn postanowiono jak w uchwale.

Stosownie do powyższego Rada Gminy Stanisławów, działając na podstawie art. 229 pkt. 3 Ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uznała za bezzasadną skargę z dnia 18

września 2019 r. na bezczynnośćWójta Gminy Stanisławów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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