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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Zawiadamiamy o naszym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Fundację "Niedźwiedź" (schronisko dla
zwierząt w Korabiewicach, gm. Puszcza Mariańska) oraz urzędy gminne i podmioty gospodarcze
współpracujące z nią w ramach realizacji publicznego zadania "zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom i
ich wyłapywania" w 2005 roku.
Podejrzewamy popełnienie przestępstwa przeciw ochronie zwierząt z powodu nieznanego losu około tysiąca
psów, które w 2005 miały być wyłapane i umieszczone w schronisku w Korabiewicach, ale ich tam nie było.
Zajmując się monitorowaniem problemu bezdomnych zwierząt, uzyskaliśmy dane od szeregu gmin woj.
mazowieckiego, z których wynika, że umieściły one w schronisku w Korabiewicach w 2005 roku co najmniej
1.361 zwierząt. Porównaliśmy te dane z informacją od powiatowego lekarza weterynarii, który stwierdza
przyjęcie do tego schroniska w 2005 roku 270 psów.
Dokładne ustalenia liczbowe wymagały by uwzględnienia w kategorii "zwierzęta" także pewnej ilości kotów
a także sprecyzowania schroniska i liczb przez niektóre gminy. Nasza interpretacja wstępnych danych, jakie
zebraliśmy, pozwala mówić o braku ok. 1.000 psów, na zapewnienie opieki którym gminy wydały łącznie
prawie 500.000 złotych.
Załączamy kopie pisma od Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz pism z dwunastu urzędów gminnych.
Wskazujemy również na ważne okoliczności popełnienia przestępstwa i wnosimy o ich zbadanie:
1.

Gminy podejmują wyłapywanie zwierząt na podstawie art. 11 ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003 nr 106 poz.
1002) ale w uchwałach rad gminnych pomijają określenie dalszego losu zwierząt, pomimo że ustawa wyraźnie tego
wymaga.

2.

Gminy zlecają realizację zadania zapewnienia opieki, pomimo że nie mają na ten cel środków w budżecie.
Finansowanie zadania z budżetów na oczyszczanie skutkuje procedurami sprzecznymi z istotą zadania (przetargi
wg. ceny od sztuki).

3.

Umowy o opiekę schroniskową - o ile w ogóle są zawierane - nie precyzują celów i norm opieki, ograniczając się do
czynności przyjęcia zwierząt do schroniska.

4.

Zezwolenie na prowadzenie schroniska nie zawiera – wbrew wymogom ustawy – wymagań w zakresie jakości usług
i stosowanej technologii (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008, art.
9), co uniemożliwia kontrolę sposobu realizacji zadania publicznego przez schronisko.

5.

Statut Fundacji „Niedźwiedź”, w imieniu której zawierane są umowy z gminami, nie przewiduje dochodów z tytułu
świadczenia usług dla gmin.

6.

Nadzór nad realizacją zadań określonych ustawą o ochronie zwierząt powierzony jest Inspekcji Weterynaryjnej.
Jednak ta ogranicza się do kontroli wymogów sanitarno-weterynaryjnych wobec schronisk i pomija wymogi opieki,
w tym zwłaszcza kontrolę losów zwierząt. Z tego powodu nie może wykryć przestępstw w zakresie określonym
ustawą o ochronie zwierząt, czyli dotyczących właściwego przedmiotu zadania.

7. Niezgodność ilości zwierząt dostarczonych do schroniska w Korabiewicach wg. danych z gmin a ewidencją
schroniska narastają od kilku lat i wymykają się uwadze jakichkolwiek organów zobowiązanych do kontroli i
nadzoru w tym zakresie.

