
Rada Miejska w Swarzędzu
Wspólne Posiedzenia

WPWK.0012.6.3.2022

Protokół nr 3/2022

Obrady rozpoczęto 12 lipca 2022 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 18:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków.

Obecni:

1. Anna Baranowska - Graczyk
2. Piotr Baranowski
3. Włodzimierz Buczyński
4. Elżbieta Cholewicka
5. Barbara Czachura
6. Ryszard Dyzma
7. Przemysław Garsztka
8. Wojciech Kmieciak
9. Wanda Konys
10. Dawid Książkiewicz
11. Barbara Kucharska
12. Szymon Kurpisz
13. Tomasz Lewandowski
14. Tomasz Majchrzak
15. Mateusz Matuszak
16. Adrian Senyk
17. Rafał Słupiński
18. Marcin Szramkowski
19. Anna Tomicka
20. Joanna Wojtysiak-Tierling
21. Agnieszka Zawada - Chmiel

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący stałych Komisji przekazali prowadzenie obrad Przewodniczącej Rady, Barbarze 
Czachura. Przewodnicząca otworzyła Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji. Na podstawie listy 
obecności (załącznik nr 1) stwierdziła, że obrady są prawomocne, obecnych 15 radnych. W trakcie 
posiedzenia przybył 1 radny – obecnych 16 radnych. Następnie przedstawiła porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2.

2. Omówienie działalności Schroniska dla zwierząt w Skałowie.
Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie jest nagrywane. Następnie głos zabrał Paweł Kubiak, 
Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. 
Dyrektor zaprosił radnych oraz przybyłych gości na wizję lokalną w schronisku. 

Po wizji lokalnej Dyrektor odniósł się do skierowanej przez radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej 
interpelacji.
Radna J. Wojtysiak-Tierling poinformowała, że jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjna wystąpiła o 
przeprowadzenie kontroli Schroniska. Następnie zapytała czym podyktowana została decyzja dotycząca 
zatrudnienia nowej osoby, w jakim charakterze została zatrudniona oraz o oczekiwaną efektywność tej 
decyzji. 
Dyrektor odpowiedział, że osoba zostanie zatrudniona na stanowisko organizacyjnym do obsługi spraw 
administracyjno-biurowych, aby odciążyć stanowiska związane z obsługą zwierząt.
Z-ca Burmistrza G. Taterka przedstawił organizacyjne zasady funkcjonowania Związku Międzygminnego
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Schroniska oraz przedstawił podjęte w ostatnim czasie przez Związek działania. Następnie omówił 
podjęte po zgłoszonej interpelacji kroki, takie jak: spotkanie z wolontariuszami, wizyta w schronisku w 
Poznaniu i Gaju, spotkanie z radnymi wnoszącymi interpelację. 
Poinformował, że Komisja Rewizyjna Związku wniosła o zatrudnienie dodatkowej osoby do spraw 
administracyjnych, w celu odciążenia etatu behawiorysty i zwiększenie działań promocyjno-adopcyjnych 
Schroniska. 

Radny Przemysław Garsztka zapytał, ile osób jest zatrudnionych w schronisku.
Dyrektor odpowiedział, że w schronisku zatrudnionych jest 16 osób, w tym 4 osoby do pracy biurowej, 
następnie odniósł się do schematu organizacyjnego schroniska 

Mieszkaniec gminy Kostrzyn zapytał dlaczego przez 6 lat nie zostały zrobione śluzy do wybiegalni, które
są standardem w funkcjonowaniu w innych schroniskach. Następnie zgłosił zastrzeżenie dotyczące zbyt 
małych wybiegów dla psów schroniskowych, funkcjonowania schroniska oraz przyjmowania psów do 
schroniska. Zapytał dlaczego psy schroniskowe nie korzystają z wybiegu dla psów oraz jaki jest przychód
roczny z wybiegu.
Dyrektor poinformował, że śluzy zostaną w najbliższym czasie wykonane i jest to jedno z zadań 
zaplanowane do realizacji, a przychód z wybiegu udostępnianego dla celów komercyjnych to 6000 zł/rok.
Następnie poinformował, że zgodnie z regulaminem do schroniska przyjmowane są psy dowożone przez 
służby miejskie a nie przez osoby indywidualne.
W celu odniesienia się do postawionych zarzutów, poprosił o skierowanie pisma z dokładnym opisem 
przytoczonej sytuacji. 

Radna Anna Baranowska - Graczyk  uważa, że funkcjonowanie hotelu dla psów i łączenie funkcji 
komercyjnej schroniska z hotelem nie jest dobrym rozwiązaniem. 
Radna zamierza złożyć wniosek o likwidację hotelu i przekształcenie pomieszczeń na działalność 
schroniskową.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka powiedział, że zamknięcie hotelu dla psów i ograniczenie działalności 
komercyjnej spowoduje spadek dochodu Związku, a co za tym idzie zwiększenie stawki wnoszonych do 
Związku przez gminy opłat. 
W powyższej kwestii wypowiedziała się radca prawny Anna Mieczyńska. 
Radna Anna Tomicka  zaproponowała aby część pomieszczeń hotelu przeznaczyć dla kotów lub 
dobudować pomieszczenie dla kotów. 

Głos zabrała mieszkanka, która zapytała o kwalifikację z-cy Dyrektora do pełnienia funkcji behawiorysty 
w schronisku oraz o sposób i metody pracy ze zwierzętami.
Z-ca Dyrektora Lidia Rychlewska przedstawiła posiadane kwalifikacje oraz omówiła stosowane metody 
pracy.

Następnie dyskutowano na temat opieki nad zwierzętami, ilości boksów w stosunku do psów 
przebywających w schronisku, adopcji psów, prowadzenia hotelu dla zwierząt i osiąganego z tego tytułu 
przychodu, korzystania z wybiegów dla psów, zbyt małej liczby pomieszczeń przeznaczonych dla kotów, 
wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz o wprowadzonych po wniesionej interpelacji zmianach.
W dyskusji udział wzięli radni: A. Senyk, P. Garsztka, P. Baranowski, A. Tomicka, A. Baranowska-
Graczyk, D.Książkiewicz, T.Majchrzak, R.Dyzma.

Dyrektor odpowiedział na zadane pytania. Poinformował, że:
- zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za pracę związaną z socjal-mediami,
- wszystkie zwierzęta przywiezione przez służby są przyjmowane przez 24 godz./dobę zgodnie ze 
statutem, wymiary boksów są zgodne z przepisami. 
- po przeprowadzonych kontrolach stwierdzono, że kuwet dla kotów jest za mało, 
- schronisko przyjęło 238 zwierzą a 221 zostało adoptowanych lub odebranych przez właścicieli,
- przeciętnie wynagrodzenie pracownika obsługi to 3000-3900 netto a pracownik biurowy 3300-3600 
netto, jego zarobki to ok. 4100 netto,
- schronisko ma zawarta umowę na obsługę weterynaryjną w dni robocze min. 2 godz. i w ciągu 20 min. 
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na wezwanie weterynarz ma obowiązek dojechać. 

Jedna z wolontariuszek schroniska wnosi o wyznaczenie godzin korzystania z wybiegu przez psy ze 
schroniska i psy prywatne. 
Dyskutowano na ten temat. Do dyskusji odniósł się weterynarz sprawujący opiekę nad psami w 
schronisku, który poinformował, że wybiegi dla psów są miejscem, w którym nie da się uniknąć 
przenoszenia chorób pomiędzy zwierzętami, natomiast każda osoba korzystająca z wybiegu i hotelu dla 
psów musi mieć tego świadomość. 
Głos zabrała mieszkanka gminy Kórnik, która  uważa, że opieka weterynaryjna nad kotami jest źle 
sprawowana, a w leczeniu popełniane są błędy.
Weterynarz A. Dogońska  opisała zasady leczenia i opieki nad kotami, odniosła się do postawionych 
zarzutów.  

Następnie głos zabrali przybyli gości. Poruszono tematy: 
- nie wpuszczenia radnej A. Baranowskiej- Graczyk na teren Schroniska, 
- pracy behawioralnej ze zwierzętami, 
- szkolenia wolontariuszy. 

Radca prawny A. Mieczyńska wyjaśniła kwestie prawne związane z przeprowadzaniem kontroli w 
schronisku. Poinformowała, że wskazując legitymację radnego i wchodząc do podmiotu przekracza się 
swoje uprawnienia, gdyż Związek Międzygminy nie może być kontrolowany przez radnych, a  regulamin
schroniska i przebywania na jego terenie obowiązuje wszystkich, niezależnie od pełnionej funkcji. 

Radny A. Senyk powiedział, że: 
- brak jest jego zdaniem dokładnych informacji i rozdzielenia struktury przychodów i kosztów hotelu i 
schroniska, 
- dostrzega brak przepływu informacji pomiędzy Dyrektorem a Zastępcą, 
- podejmowane działania są działaniami podjętymi dopiero po wpłynięciu interpelacji, 
- jako Przewodniczący Komisji Budżetu zgłosi wniosek na komisji o podjęcie działań zmierzających do 
wybudowania kociarni.

Następnie wypowiadali się wolontariusze pracujący w schronisku. 

Przewodnicząca Barbara Czachura podsumowała spotkanie, poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami sprawą opieki nad kotami w schronisku zajmie się na jednym z posiedzeń Komisja 
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi.

4. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodnicząca
Rada Miejska w Swarzędzu

 

Barbara Czachura

Przygotował(a): Biuro Rady 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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