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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE  

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1          

zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, zwanym dalej „Urzędem”, 

kontrolę przestrzegania przez Gminę Wielka Nieszawka prawa ochrony zwierząt w okresie od 

 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 

w dniu 29 listopada 2010 r., wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami z dnia 8 grudnia 2010 r., 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

wykonywanie przez organy Gminy Wielka Nieszawka, zwanej dalej „Gminą” i Urząd zadań 

w kontrolowanym zakresie. 

1. Formułując powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła prawidłową realizację 

zadań objętych kontrolą, polegających na: 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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1) zawarciu w uchwalonym, w dniu 24 lutego 2006 r. przez Radę Gminy Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, zwanym dalej „Regulaminem” 

postanowień dotyczących postępowania ze zwierzętami, stosownie do wymagań art. 4 

ust. 1 i  2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach2, zwanej dalej „ustawą o czystości i porządku”, 

2) podjęciu w dniu 24 lutego 2006 r. przez Radę Gminy uchwały Nr XXXIV/158/06 

w  sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu 

z  tymi zwierzętami, zwanej dalej „Uchwałą”, stosownie do art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3, zwanej dalej „ustawą o ochronie zwierząt”, w związku 

z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o czystości i porządku, 

3) właściwym przygotowaniu Urzędu do realizacji zadań związanych z prawem ochrony  

zwierząt, polegających na wyznaczeniu komórki organizacyjnej do zadań w  ww. zakresie 

oraz merytorycznie przygotowanym pracownikom Urzędu, 

4) właściwym reagowaniu przez Wójta Gminy na naruszanie prawa ochrony zwierząt, a także 

na przekazaniu informacji publicznej na wniosek Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla 

Zwierząt „Argos” z Warszawy, dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania 

polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu oraz przekazaniu 

informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Toruniu o wykonywaniu tego zadania. 

2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości polegające na: 

1) nieprzedłożeniu Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy. 

Zgodnie z  art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4 do 

zadań Wójta należy przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy; 

2) niezawarciu w kontrolowanym okresie umowy wymaganej § 4 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt5 i § 2 Uchwały, przez co nie stworzono 

warunków do pełnego realizowania zadań dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym 

                                                 
2 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.  
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
4 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 116 poz. 753 
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zwierzętom oraz ich wyłapywania, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie 

zwierząt;  

b) zleceniu w 2008 r. Zakładowi Usług Różnych z Papowa Toruńskiego za 763,72 zł usługi 

odłowienia w dniu 30 kwietnia 2008 r. z miejscowości Brzoza 2 bezpańskich  psów pomimo, 

że podmiot ten nie posiadał zezwolenia wymaganego art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 

ust. 3 ustawy o czystości i porządku; 

c) zawarciu w dniu 26 listopada 2010 r. umowy na wyłapywanie i  przyjmowanie 

bezdomnych zwierząt z firmą FUH „Perro” z Papowa Toruńskiego, prowadzącą Miejskie 

Schronisko dla Zwierząt w Toruniu (obowiązującej do 31 grudnia 2010 r.), za opłatę 

miesięczną w wysokości 1.830,00 zł, bez zezwolenia wymaganego art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

czystości i porządku.   

Odpowiedzialnym za powyższe nieprawidłowości był Wójt Gminy Wielka 

Nieszawka. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań zapewniających przestrzeganie wymogów art. 7 ust. 1 pkt 3 

w  związku z art. 7 ust. 3 ustawy o czystości i porządku, w tym dotyczących wydania 

zezwolenia podmiotowi, z  którym zawarto umowę na przeprowadzanie wyłapywania 

i przyjmowania bezdomnych zwierząt.  

2. Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części na terenie Gminy. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i  wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na 
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piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 


