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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 kontrolę przestrzegania przez 

Gminę Wielka Nieszawka, zwanej dalej „Gminą”, 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. 

złożonymi przez Wójta Gminy, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, 

na  podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Przewodniczącemu niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

wykonywanie przez Radę Gminy zadań z zakresu ochrony zwierząt. 

1. Formułując powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła podjęcie przez Radę 

Gminy w dniu 24 lutego 2006 r. dwóch uchwał: 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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- Nr XXXIV/158/06 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania 

o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, stosownie do wymogu art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3, zwanej dalej „ustawą 

o czystości i porządku”, 

- Nr XXXIV/157/06 wprowadzającą w Gminie Regulamin utrzymania czystości i porządku 

zawierający postanowienia dotyczące postępowania ze zwierzętami, wymagany art. 4 ust. 1 

ustawy o czystości i porządku. 

2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowość polegającą na tym, że  

Rada Gminy nie podjęła uchwały dotyczącej wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt. 3 i 4  ustawy o czystości i porządku, do czego zobowiązuje art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

W wyniku kontroli ustalono, że pomimo braku uchwały Rady Gminy, o której mowa 

wyżej, Wójt Gminy bez zezwolenia wymaganego art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o czystości 

i porządku zlecił w 2008 r. Zakładowi Usług Różnych z Papowa Toruńskiego za 763,72 zł 

usługę odłowienia w dniu 30 kwietnia 2008 r. w miejscowości Brzoza 2 bezpańskich psów 

oraz zawarł w dniu 26 listopada 2010 r. umowę obowiązującą do 31 grudnia 2010 r. na 

wyłapywanie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt z firmą FUH „Perro” z Papowa 

Toruńskiego, prowadzącą Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu, za opłatę miesięczną 

w wysokości 1.830,00 zł.  

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

1. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały dotyczącej określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, stosownie do 

wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o czystości i porządku. 

2. Rozważenie przeprowadzenia kontroli działalności Wójta Gminy w zakresie 

dotyczącym zawierania umów na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt 

bezdomnych z przedsiębiorcami nieposiadającymi wymaganego przepisami 

zezwolenia. 

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

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

                                                 
2 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.  
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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 Przewodniczącemu prawo 

zgłoszenia na 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. 

 

 


