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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 
 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1 (zwanej dalej „ustawą o NIK”), NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Bytomia, dalej zwanym „Urzędem”, w zakresie 

przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze). 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, 

podpisanym w dniu 25 października 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działania Miasta w zakresie spraw objętych kontrolą.  

PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli: 

I. NIK pozytywnie ocenia organizacyjne i prawne działania Miasta, słuŜące humanitarnemu 

traktowaniu zwierząt, w tym zwierząt bezdomnych. 

1. W Urzędzie wyznaczono komórki organizacyjne2 wykonujące zadania z zakresu 

ochrony praw zwierząt. Pracownicy zatrudnieni we wspomnianych komórkach 

organizacyjnych, posiadali wykształcenie stosowne do powierzonych zadań 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Wydział Komunalny, a następnie Referat Ochrony Przyrody i Opłat Środowiskowych Wydziału Ekologii 
zwany dalej „Referatem”. 
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(ukończone studia wyŜsze na kierunkach: administracja, finanse-rachunkowość, 

biologia i ochrona środowiska).  

NIK zwraca uwagę, Ŝe spośród trzech pracowników (aktualnie zatrudnionych) 

tylko jeden uczestniczył w szkoleniu dotyczącym „Zadań gminy w zakresie opieki nad 

zwierzętami w świetle nowych uregulowań prawnych”.  

W przypadkach wniosków i skarg obywateli na niehumanitarne traktowanie 

zwierząt, przy udziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (TOZ) i Fundacji  

„Lex Animal”, Miasto podejmowało stosowne działania. Na przykład: w związku 

z niehumanitarnym traktowaniem psa, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3, Prezydent Miasta wydał decyzję 

o czasowym odebraniu psa właścicielowi i umieszczeniu go w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt. W schronisku umieszczono równieŜ pięć zaniedbanych psów 

odebranych właścicielowi, który oddał je dobrowolnie, gdyŜ nie był w stanie zapewnić 

im właściwej opieki. Ponadto Miasto sfinansowało koszty (533 zł) leczenia jednego 

z pięciu odebranych psów. Przy odbieraniu psów właścicielom uczestniczyła  

równieŜ Policja. Ponadto, w związku ze złymi warunkami utrzymywania zwierząt  

na terenach ogrodów działkowych, na wniosek TOZ zorganizowano spotkanie  

z udziałem prezesów ogrodów działkowych, Prezesa TOZ, Policji i StraŜy Miejskiej. 

Na spotkaniu tym ustalono, Ŝe TOZ, Policja i StraŜ Miejska będą kontrolowały 

przestrzeganie zakazu (wynikającego z postanowień Regulaminu Ogrodów 

Działkowych) utrzymywania psów na terenie tych ogrodów. 

Miasto nie skorzystało natomiast z uprawnień wynikających z art. 11a ust. 1 

ustawy o ochronie zwierząt. Nie uchwalono programu zapobiegającego bezdomności 

zwierząt. Program taki przewiduje się opracować w 2011 r.  

2. Rada Miasta podjęła uchwałę o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i umieszczaniu 

ich w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu, przy ul. Łaszczyka 18 

(zwanym dalej „Schroniskiem”). Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt 

treść tej uchwały uzgodniono z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Katowicach. 

Postanowienia wspomnianej uchwały spełniały wymogi określone w § 2 i § 3 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt4. Uchwałę 

upubliczniono na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

                                                 
3  Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 116, poz. 753 
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3. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach5 (zwanej dalej „ustawą o czystości i porządku”), Rada Miasta 

uchwaliła Regulamin czystości i porządku na terenie miasta Bytomia (zwanym dalej 

„Regulaminem”). Przed uchwaleniem Regulaminu uzyskano pozytywną opinię 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 4 oraz 

art. 4 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, w Regulaminie określono wymagania wobec osób 

utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach 

publicznych, a takŜe obowiązki mające na celu ochronę przed zagroŜeniem 

i uciąŜliwością zwierząt. W omawianym Regulaminie określono takŜe wymagania 

dotyczące warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich.  

W okresie objętym kontrolą, w wyniku działań interwencyjnych StraŜy Miejskiej 

w związku z naruszaniem postanowień Regulaminu, mandatami ukarano 

188 właścicieli psów, a 1 756 osób pouczono o obowiązujących na terenie Miasta 

przepisach.  

 W Regulaminie (po aktualizacji w grudniu 2008 r.) zamieszczono równieŜ 

postanowienia dotyczące obowiązku rejestrowania psów mieszkańców Bytomia 

poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora i prowadzenia na  

tej podstawie rejestru z aktualnymi danymi psa oraz jego właściciela. Do końca 

2009 r. mikroprocesory wszczepiano bezpłatnie w wyznaczonych 12 gabinetach 

weterynaryjnych, a w okresie późniejszym koszt w wysokości 55 zł pokrywał 

właściciel psa. Mikroprocesory wszczepiono równieŜ wszystkim psom 

przebywającym w Schronisku. Ogółem wszczepiono 8 941 mikroprocesorów, w tym 

nieodpłatnie 8 133 do 31 grudnia 2009 r. i 808 odpłatnie w okresie do 17 września 

2010 r. Na znakowanie zwierząt, przy uŜyciu mikroprocesorów (łącznie z zakupem 

czytników), wydatkowano 229.359 zł, z czego kwotę 192.429 zł sfinansowano ze 

środków Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, a pozostałe 36.930 zł wydatkowano z budŜetu miasta. Rejestr, sporządzony 

na podstawie danych przekazanych przez gabinety weterynaryjne, na bieŜąco 

uzupełniano i aktualizowano. W czytniki mikroprocesorów wyposaŜono StraŜ 

Miejską, gabinety weterynaryjne wykonujące zabiegi wszczepiania mikroprocesorów 

oraz Schronisko.  

 Wprowadzony system znakowania i rejestrowania psów w znacznym stopniu 

ułatwił identyfikację właścicieli zagubionych psów z terenu Bytomia. W okresie 

                                                 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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objętym kontrolą właścicielom zwrócono łącznie 658 psów. System ten przyczynił się 

równieŜ do zwiększenia dochodów Miasta z tytułu opłat od posiadania psów. Wpływy 

z tego tytułu w 2008 r. wynosiły 30.465,0 zł, w 2009 r. 44.205,0 zł, a do 30 czerwca 

2010 r. mieszkańcy Bytomia wpłacili 47.898,0 zł. 

II.  Wykonywanie zadań w zakresie bieŜącego utrzymania schroniska dla bezdomnych 

zwierząt oraz prowadzenie hotelu i grzebowiska dla zwierząt w Bytomiu (będących 

własnością Gminy) powierzono, w drodze zawartych umów, Zakładowi Robót 

Drogowych i Terenów Zielonych w Bytomiu (ZRDiTZ), wyłonionemu w przetargu 

nieograniczonym. Przedsiębiorca posiadał zezwolenie na prowadzenie ww. działalności, 

wydane przez Prezydenta Miasta w formie decyzji administracyjnej oraz weterynaryjny 

numer identyfikacyjny.  

NIK zwraca uwagę, Ŝe umowa zawarta z ww. przedsiębiorcą wygasa z dniem 

31 grudnia 2010 r. Rada Miasta, do czasu zakończenia nin. kontroli, nie określiła 

w formie uchwały warunków, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 

o zezwolenie na prowadzenie działalności od 2011 r.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o czystości i porządku, w brzmieniu obowiązującym od 

1 sierpnia 2009 r., wymagania wobec wspomnianych przedsiębiorców powinna określić 

w drodze uchwały rada gminy.  

W umowach zawartych z przedsiębiorcą na realizację zadań określono m.in.  

zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt, bezpiecznego ich transportu  

do Schroniska, wymagania w zakresie zapewnienia zwierzętom przebywającym  

w Schronisku humanitarnego traktowania i naleŜytej całodobowej opieki, w tym opieki 

weterynaryjnej oraz zasady przyjmowania do Schroniska zwierząt z terenu innych gmin. 

Przedsiębiorcę zobowiązano równieŜ do podejmowania starań w celu adopcji zwierząt. 

Ponadto w umowach wskazano osoby upowaŜnione do pełnienia nadzoru nad prawidłową 

realizacją umowy. Miasto zastrzegło sobie w umowach równieŜ prawo Ŝądania 

przedłoŜenia przez przedsiębiorcę danych, dotyczących m.in. miesięcznej rotacji zwierząt, 

kosztów zuŜycia mediów, ilości zuŜytej karmy oraz faktur za usługi związane z realizacja 

umowy.  

III.  Realizację zadań określonych w umowach, w latach 2008–2010 pracownicy Urzędu 

kontrolowali raz w miesiącu. Kontrole te obejmowały m.in. sprawdzenie stanu zwierząt 

oraz stanu sanitarno-porządkowego, a takŜe dokumentacji i przebiegu przeprowadzanych 

napraw i remontów. Ponadto, realizację zadań dotyczących ochrony praw zwierząt 
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kontrolował równieŜ Wydział Audytu i Kontroli6. W latach objętych kontrolą Wydział ten 

przeprowadził po jednej kontroli w Wydziale Ekologii i w Schronisku.  

NIK negatywnie ocenia rzetelność kontroli Schroniska w zakresie finansowym. 

Pracownicy Urzędu nie weryfikowali bowiem realizacji postanowień umowy dotyczących 

pobierania i rozliczania opłat za usługi będące przedmiotem tej umowy, w tym za 

przyjmowanie do Schroniska zwierząt z ościennych gmin. Nie zwrócono uwagi na fakt 

podwyŜszenia przez przedsiębiorcę opłat za przyjęcie zwierząt z gmin ościennych. 

Zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik do obowiązującego Regulaminu Schroniska 

ustalonego przez Prezydenta Miasta, opłata ta powinna wynosić 250 zł za jedno przyjęte 

zwierzę. Natomiast pobierano od 350 zł do 380 zł za przyjęcie psa, a za przyjęcie kota od 

250 zł do 350 zł, przy czym zgodnie z warunkami umów, zawartych z tymi gminami 

przez przedsiębiorcę, zwierzęta do Schroniska dowoziły zainteresowane gminy.  

Według § 10 umowy, zawartej 29 grudnia 2008 r., od 2009 r. naleŜało przekazywać na 

rachunek Urzędu całą kwotę uzyskaną z ww. opłat, z czego 80 % Miasto zwracało do 

Schroniska. W budŜecie miasta pozostawało zatem 20 % sumy pobranych opłat. 

W związku z podwyŜszeniem opłat przychody Miasta z tytułu przyjmowania zwierząt 

z ościennych gmin powinny być odpowiednio wyŜsze. Przedsiębiorca nie przekazywał 

jednak na rachunek Urzędu 100 % środków wpłaconych przez gminy ościenne, czego 

przeprowadzający kontrolę pracownicy Urzędu nie kwestionowali. Z pobranych w 2009 r. 

opłat (za przyjęcie 193 psów oraz 44 kotów i jednego miotu) w łącznej kwocie 84.350 zł, 

na rachunek Urzędu przekazano 60.250 zł, a z uzyskanych 51.580 zł do 30 czerwca 

2010 r. (przyjęto 132 psy i 11 kotów) przekazano 35.750 zł. Miasto nie uzyskało  

zatem większych wpływów z tytułu podwyŜki cen za omawiane usługi w 2009 r.  

o 4.820 zł (84.350 zł x 20 % - 60.250 zł x 20 %) oraz o 3.166 zł w I półroczu 2010 r. 

(51.580 zł x 20 % - 35.750 zł x 20 %). 

IV.  W budŜecie gminy zabezpieczono środki na prowadzenie Schroniska i wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. Kwoty przyjęte w budŜecie na lata 2008-2010, w wysokości 

odpowiednio: 258.992 zł, 568.800 zł i 379.200 zł, pokrywały się z ofertą cenową 

przedsiębiorcy prowadzącego Schronisko. W tej samej wysokości określono w umowach 

na prowadzenie Schroniska naleŜność dla przedsiębiorcy. Środki przekazywano 

w miesięcznych transzach, na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorcę oraz 

protokołów odbioru robót, podpisanych przez pracownika Urzędu odpowiedzialnego za 

nadzór nad działalnością Schroniska, przedstawiciela ZRDiTZ oraz pracownika 
                                                 
6 Wydział Audytu i Kontroli Urzędu , zwany dalej „Wydziałem Audytu”. 
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Schroniska. Suma środków przekazanych w poszczególnych miesiącach nie przekraczała 

kwot określonych w umowach na poszczególne lata.  

V. NIK negatywnie ocenia bezkrytyczne przyjmowanie przez pracowników Urzędu 

zestawień (stanowiących integralną część comiesięcznych protokołów odbioru robót), 

dotyczących m.in. stanu liczbowego i rotacji zwierząt, w tym liczby zwierząt poddanych 

eutanazji, padłych i zbiegłych ze Schroniska. Pomimo wysokiego wskaźnika śmiertelności 

zwierząt, co wynikało z informacji zawartych w przekazanych przez Schronisko 

zestawieniach, nie dokonywano analizy przyczyn tych niekorzystnych zjawisk i nie 

podejmowano skutecznych działań w celu ich ograniczenia. W okresie objętym kontrolą 

zbiegło ze Schroniska łącznie 201 zwierząt, w tym 140 psów. Spośród 1 844 zwierząt 

przebywających w Schronisku w 2008 r. eutanazji poddano 606, a 178 padło. Wskaźnik 

śmiertelności wynosił 42,5 %. W 2009 r. wskaźnik ten wynosił 37,9 % (na 1 855 zwierząt 

uśpiono 536 i 170 padło), a do 30 czerwca 2010 r. 31,1 % (z 1230 zwierząt uśpiono 257,  

a 126 padło).  

Według informacji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach, „Wysoki 

procent eutanazji spowodowany jest występowaniem duŜej ilości chorób zakaźnych wśród 

zwierząt (…). Zwrócono się z poleceniem zgłoszenia problemu przez administratora 

Schroniska do Urzędu Miasta, a w wyniku braku reakcji skierowano pismo do Prezydenta 

Miasta Bytom z zaleceniem zwiększenia ilości szczepień w Schronisku”.  

W ocenie NIK, nieanalizowanie przyczyn powstania przedstawionych powyŜej 

niekorzystnych zjawisk oraz niepodejmowanie działań w celu ich ograniczenia, wskazuje 

na brak skutecznego nadzoru ze strony Miasta nad działalnością Schroniska. 

Ponadto ustalono, Ŝe liczba zwierząt przebywających w Schronisku, wykazana 

w czterech miesięcznych sprawozdaniach, była niezgodna ze stanem faktycznym, 

wynikającym z dokumentacji źródłowej. Niezgodnie ze stanem faktycznym wykazano 

w  zestawieniach równieŜ liczbę zwierząt poddanych eutanazji. Wymienione powyŜej 

rozbieŜności spowodowało błędne sumowanie oraz ujęcie w wykazach zwierząt 

poddanych eutanazji, których nie wprowadzono na stan Schroniska (dostarczone w stanie 

agonii). Zaznaczyć naleŜy, Ŝe weryfikacja danych przekazywanych przez Schronisko była 

przedmiotem zaleceń kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu. 

V. Nie podjęto skutecznych działań w celu wyegzekwowania od przedsiębiorcy 

prowadzącego Schronisko wykorzystania pomieszczeń hotelu dla zwierząt, zgodnie 

z przeznaczeniem, pomimo obowiązku wynikającego z umowy (§ 19 załącznika nr 1 do 
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umowy). W czasie oględzin przeprowadzonych w toku nin. kontroli stwierdzono,  

Ŝe spośród 14 boksów tylko cztery były wykorzystane jako hotelowe, a w pozostałych 

dziesięciu przebywały psy Schroniska. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe Prezydent Miasta wyraził 

zgodę na ograniczenie liczby miejsc w hotelu dla zwierząt tylko do końca 2008 r.  

VI. W okresie objętym kontrolą (do 18 października 2010 r.) nie przeprowadzano okresowych 

przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie 

Schroniska, pomimo obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane7. Nie prowadzono równieŜ ksiąŜek obiektów budowlanych,  

co było niezgodne z art. 64 Prawa budowlanego.  

W wyniku oględzin obiektów Schroniska, przeprowadzonych w toku kontroli, 

stwierdzono pęknięcia zewnętrznych i wewnętrznych ścian trzech budynków, w tym 

administracyjno-socjalnego. Miasto nie podjęło stosowych działań celem zabezpieczenia 

przed dalszym pogorszeniem stanu technicznego obiektów budowlanych Schroniska oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w nich ludziom i zwierzętom. 

Zdaniem Prezydenta Bytomia, umowa zawarta z ZRDiTZ „..obejmuje zagadnienia 

związane z utrzymaniem schroniska i jego budynków”. 

NIK nie podziela tego stanowiska. Miasto, jako właściciel tych obiektów, przekazało 

je przedsiębiorcy do nieodpłatnego uŜytkowania w celu realizacji umowy na prowadzenie 

Schroniska. Postanowienia umowy (wraz z załącznikami) nie nakładały na przedsiębiorcę 

realizacji obowiązków właścicielskich, wynikających z Prawa budowlanego. Umową 

zawartą 1 marca 2008 r. przedsiębiorcę zobowiązano do „wykonywania na własny koszt 

konserwacji i drobnych napraw obiektów i urządzeń Schroniska..”. Natomiast według 

aktualnie obowiązującej umowy zawartej 29 grudnia 2009 r. przedsiębiorcę zobowiązano 

do: „dbania o stan techniczny mienia znajdującego się w Schronisku, utrzymania 

właściwego stanu sanitarno-porządkowego, przeprowadzania napraw zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie Schroniska, prowadzenia bieŜącej konserwacji obiektów 

i bieŜących przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz wod-kan i c.o.”.  

Odpowiedzialność za brak właściwego nadzoru nad działalnością ZRDiTZ, w zakresie 

realizacji umów o prowadzenie Schroniska, ponoszą pracownicy Urzędu realizujący 

zadania związane z ochroną praw zwierząt. Odpowiedzialnym jest równieŜ Prezydent 

Miasta, w związku z niewyegzekwowaniem naleŜytego wykonywania obowiązków przez 

                                                 
7 Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”. 
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tych pracowników. Prezydent Miasta ponosi takŜe odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów art. 62 i 64 Prawa budowlanego. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością Schroniska, poprzez:  

• egzekwowanie od odpowiedzialnych pracowników Urzędu naleŜytego 

przeprowadzania kontroli Schroniska, 

• bieŜącą analizę protokołów odbioru robót (wraz z załączonymi zestawieniami) 

wykonywanych w ramach zawartych umów. 

2. Wyegzekwowanie od przedsiębiorcy prowadzącego Schronisko realizacji wszystkich 

postanowień umowy, w tym:  

• dotyczących sposobu wykorzystania obiektów zgodnie z przeznaczeniem, 

• pobierania i rozliczania opłat za przyjęcie zwierząt z ościennych gmin. 

3. Opracowanie projektu uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska oraz 

grzebowisk zwłok zwierzęcych.  

4. Podjęcie skutecznych działań mających na celu zapobieŜenie pogorszenia się stanu 

technicznego 3 budynków Schroniska.  

5. Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów 

budowlanych Schroniska oraz załoŜenie i prowadzenie ksiąŜek obiektów 

budowlanych Schroniska. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 15 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

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

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 
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  W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 
 


