
UCHWAŁA  Nr XXX/529/08  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2008 roku  
 
w sprawie skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta M iasta Piotrkowa 
Trybunalskiego   
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z  2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 
2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 
1524)  Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postanawia, co następuje:   
 
§  1.  
Uznać za bezzasadną skargę  Pana Henryka Alamy zam. w Piotrkowie Trybunalskim 
na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.   
 
 
§  2.  
Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik 
do uchwały. 
 
§  3.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
        do Uchwały Rady Miasta  
        Nr XXX/529/08  
        z dnia 26 listopada 2008 roku  
 

UZASADNIENIE 
 
 Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zapoznała się z wynikami 
postępowania przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną w sprawie skargi  Pana 
Henryka Alamy zam. w Piotrkowie Trybunalskim na Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na swym 
posiedzeniu w dniu 28 października 2008 roku zbadała zasadność zarzutów 
zawartych w skardze Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta,  dotyczącej nie 
udzielenia przez Prezydenta Miasta, pomimo zakreślonego terminu do końca 
września 2008 r., odpowiedzi w sprawie: 

1) który podmiot zajmuje się obecnie wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z 
terenu Piotrkowa Trybunalskiego, 

2) do którego schroniska i w jakiej miejscowości są obecnie dostarczane psy i 
koty po decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamknięciu schroniska. 
Po dokładnej analizie sprawy Komisja uznała przedmiotową skargę za 

bezzasadną.   
Komisja Rewizyjna ustaliła, Ŝe Pan Alama w piśmie z dnia 24.09.2008 r. 

wnosił o wskazanie, w terminie do dnia 30 września 2008 r., podmiotu zajmującego 
się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu naszego miasta oraz miejsca, 
gdzie będą one trafiały, w związku z zakazem ich przyjmowania do schroniska przy 
ul. Glinianej. Odpowiedź została udzielona w piśmie z dnia 20.10.2008 r.,  zgodnie  z 
art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niniejszy artykuł stanowi, Ŝe 
organy administracji publicznej, zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej 
zwłoki w przypadkach, które mogą być rozpatrzone na podstawie posiadanych 
dokumentów. W innych przypadkach nie później niŜ w ciągu miesiąca, a w sprawach 
szczególnie skomplikowanych – nie później niŜ w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania. 
 PoniewaŜ w tym czasie trwały czynności związane z zawieraniem umowy na 
realizację zadania, a tym samym brakowało dokumentów,  w oparciu o które byłoby 
moŜliwe udzielenie wyjaśnień na zapytania Pana Alamy, stąd załatwienie sprawy 
nastąpiło w ciągu miesiąca.  
 Nie mniej jednak, termin udzielonej odpowiedzi, spełnia przewidziane prawem 
wymagania. 
 JednakŜe, korespondencja kierowana do Pana Henryka Alamy, zgodnie z jego 
oświadczeniem z dnia 04.02.2005 r. o osobistym odbiorze, znajduje się  
w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta. 
 Ponadto poinformowano Pana Alamę, Ŝe podmiotem, z którym została 
zawarta umowa na wyłapywanie – w miarę potrzeb – bezdomnych zwierząt  
z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, jest Hotel dla Zwierząt i Ptactwa 
Domowego w Łodzi. Koszty, jakie Miasto będzie ponosiło z tego tytułu,  dotyczą 
faktycznie wyłapanych i utrzymywanych zwierząt z terenu naszego miasta. Umowa 
została zawarta na okres przejściowy, tj. do dnia 31.03.2009 r.  
 
 


