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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 
 Na podstawie art. 2 ust. 3 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 Schronisku dla zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 782, 

prowadzonym przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „ZAMEX” w Miasteczku Śląskim, 

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

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

Schroniska, podpisanym w dniu 15 grudnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 Ustalono, Ŝe w ramach realizacji zadania własnego gminy w zakresie ochrony  

przed bezdomnymi zwierzętami, określonego w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3, Gmina Zawadzkie zleciła  

w 2009 r. Przedsiębiorstwu WielobranŜowemu „ZAMEX” w Miasteczku Śląskim przy  

ul. Śląskiej 1294, interwencyjne wyłapywanie zwierząt i dowoŜenie ich do Schroniska. 

Zgodnie z warunkami umowy (nr GRO.OŚ-UM/2009/09), zawartej 12 stycznia 2009 r., za 

wykonanie ww. usług Gmina była zobowiązana zapłacić Przedsiębiorcy wynagrodzenie 

(ryczał roczny) w wysokości 6.710 zł.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 zwanym dalej „Schroniskiem” 
3 zwanej dalej „ustawą o utrzymaniu czystości”, Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
4 zwanemu dalej „Przedsiębiorcą” 
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Według informacji uzyskanej w toku kontroli, na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 

tytułem realizacji ww. umowy Gmina na rachunek Przedsiębiorcy przekazała w 2009 r. 

11.980,40 zł, w tym 6.710 zł za wyłapywanie zwierząt i dowóz do Schroniska. (Kwotę 

przekazaną za wyłapywanie i transport ustalono na podstawie faktur wystawionych przez 

Przedsiębiorcę). Z informacji tej wynika równieŜ, Ŝe Burmistrz Gminy Zawadzkie nie udzielił 

Przedsiębiorcy zezwolenia na wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy.  

NIK ocenia negatywnie zawarcie przez Gminę ww. umowy na wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt, poniewaŜ Przedsiębiorcy nie udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności 

w tym zakresie na terenie gminy Zawadzkie.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości, na prowadzenie przez 

przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane 

jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia, w myśl do art. 7 ust. 6 ww. ustawy, udziela w drodze 

decyzji administracyjnej burmistrz właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. 

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 lipca 

2009 r., warunki jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie miał 

określić i podać do publicznej wiadomości burmistrz. Po zmianie przepisu, która weszła 

w Ŝycie od 1 sierpnia 2009 r., warunki te określa rada gminy w drodze uchwały.  

W świetle przywołanych przepisów, finansowanie usług w zakresie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt, wykonywanych przez ww. Przedsiębiorcę, nieposiadającego 

wymaganego zezwolenia, NIK ocenia jako finansowanie działalności nielegalnej, a tym 

samym środki z budŜetu gminy wydatkowano z naruszeniem prawa.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba kontroli wnosi o 

- podjęcie działań zapewniających zawieranie umów na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

z przedsiębiorcą, który spełnia wymagania określone przez Radę Miasta oraz któremu 

wydano stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. 

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

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz 

wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn 

niepodjęcia takich działań.  
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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 wniosku, 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

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. 

 

 
 

 


