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I Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193 - Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Arkadiusz Przytulski, specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 83524 z dnia 11 października 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1÷2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Damian Bartyla, Prezydent Miasta 

 

[Dowód: akta kontroli str. 3÷14] 

 

Okres objęty 
kontrolą 

Lata 2011 – 2012 do dnia zakończenia kontroli 

II Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Pozytywnie oceniono w szczególności: 
• działania w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom właściwej opieki, 
•  realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, 
• właściwe reagowanie na zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, jak i na 

przypadki znęcania się nad zwierzętami, 
• wykonanie wniosków z kontroli NIK przeprowadzonej w 2010 r. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły, m.in: 
• nieuwzględnienia w wydanych zezwoleniach na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk dla 
bezdomnych zwierząt niektórych elementów wymaganych przepisami prawa, 

• obciąŜenie bez podstawy prawnej mieszkańców Bytomia kosztami rejestracji 
psów (zakup i wszczepienie pod skórę elektronicznego mikromodułu).  

                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja opieki nad zwierzętami w gminie. Regulacje 
prawne (przepisy prawa miejscowego, uchwały rady 
gminy, zezwolenia) odnoszące się do ochrony zwierząt 

A. Uregulowania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się 
opieką nad bezdomnymi zwierzętami (dotyczą całego okresu 
objętego kontrolą). 

Rada Miejska w Bytomiu (zwana dalej Radą lub Radą Miejską), zgodnie z art. 7 
ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach2, uchwałą z dnia 29 września 2010 r. określiła wymagania jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części3. Zgodnie z tą. uchwałą, obowiązującą w okresie objętym kontrolą, 
przedsiębiorcę zobowiązano do posiadania: 

• aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych 
z terenu Bytomia; 

• umowy o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującej przedmiot prowadzonej 
działalności; 

• umowy z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji 
lub prowadzenia grzebowisk albo uprawnień do wykonywania tych czynności; 

• pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt4; 

• specjalistycznego sprzętu do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, 
niestwarzającego zagroŜenia dla ich Ŝycia i zdrowia oraz niezadającego im 
cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt5. 

W uchwale nie określono standardów opieki w schroniskach (np.: norm 
zagęszczenia zwierząt, norm Ŝywienia). 

Prezydent Miasta w ww. okresie wydał jedno zezwolenie, w formie decyzji 
administracyjnej, na prowadzenie na terenie gminy Bytom działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt oraz grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części. W decyzji tej 
(nr ZE.6140.9.1.B.2011) wydanej 11 maja 2011 r. dla Zakładu Robót Drogowych 
i Terenów Zielonych sp. z o.o. w Bytomiu (ZRDiTZ) określono, m.in.: przedmiot 
i obszar działalności objętej zezwoleniem oraz zobowiązanie przedsiębiorcy do 
zachowania standardu sanitarnego i wymogów ochrony środowiska wykonywanych 
usług oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności zgodnie 
z przepisami prawa miejscowego oraz przepisami powszechnie obowiązującymi. 
Wydanego, na wniosek zainteresowanego, zezwolenia udzielono do dnia 10 maja 
2021 r. 

                                                      
2 Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zwaną dalej „ustawą o utrzymaniu porządku”, 
3 Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 240, poz. 3637 
4 Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz.1002, ze zm. 
5 Dz. U. nr 116, poz. 753 
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W okresie wcześniejszym ww. przedsiębiorca korzystał z zezwolenia wydanego 
decyzją nr AKI.70 800-3/04 z dnia 25 października 2004 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 15÷21, 75÷89] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W zezwoleniach wydanych przez Prezydenta Miasta dla ZRDiTZ w 2004 r. i 2011 r. 
nie określono wymagań dotyczących jakości usług objętych zezwoleniem oraz 
niezbędnych do wykonania zabiegów związanych z ochroną środowiska i ochroną 
sanitarną po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, a takŜe wymagań 
dotyczących standardu sanitarnego wykonywania usług i ochrony środowiska, co 
było niezgodne z art. 9 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy o utrzymaniu porządku. Ponadto 
w decyzji wydanej 11 maja 2011 r. podano, Ŝe obowiązuje ona od 10 maja 2011 r., 
czyli przed datą jej wydania.  

[Dowód: akta kontroli str. 15÷21] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

B. Uchwalanie programów zapobiegania bezdomności 
zwierząt w okresie przed 31 grudnia 2011 r. 

Gminy, zgodnie z art. 11a ust. 1. ustawy o ochronie zwierząt (w brzmieniu przed 
nowelizacją wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2012 r.), mogły uchwalić program 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Rada Miejska nie skorzystała z tej moŜliwości 
z uwagi na brak ustawowego obowiązku. 

[Dowód: akta kontroli str. 348] 

C. Uchwalanie programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w okresie po 1 stycznia 2012 r. 

Rada Miejska, w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, uchwałą z dnia 
28 marca 2012 r., terminowo przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytom w 2012 roku. 
Zawiadomieniem z dnia 23 kwietnia 2012 r. Wojewoda Śląski wszczął postępowanie 
w sprawie stwierdzenia niewaŜności ww. uchwały, m.in. z uwagi na niezgodne 
z prawem nadanie jej charakteru prawa miejscowego, powołanie się na uchwałę 
z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, która 
utraciła moc oraz konieczność uzupełnienia Programu o postanowienia dotyczące 
zasad odławiania bezdomnych zwierząt i wskazania gospodarstwa rolnego jako 
miejsca dla zwierząt gospodarskich. Stosowne zmiany wprowadzono uchwałą Rady 
z dnia 29 czerwca 2012 r. 
W Programie ujęto wymienione w art. 11a ust. 2. ustawy o ochronie zwierząt, 
zadania obejmujące m.in.: 

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
• opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
• odławianie bezdomnych zwierząt, 
• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 
• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
• usypianie ślepych miotów, 
• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 

Program, zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, obejmował takŜe 
plan znakowania zwierząt w schronisku, poprzez wszczepienie mikroprocesora pod 
skórę psom i kotom przyjmowanym do schroniska oraz wprowadzanie do 
Międzynarodowej Bazy Danych informacji o tych zwierzętach. W Programie 
zakładano równieŜ elektroniczne znakowanie zwierząt przez mieszkańców Bytomia. 

[Dowód: akta kontroli str. 30÷38] 

Dla realizacji wymienionych wyŜej zadań podano adres Schroniska oraz adresy 
gospodarstw rolnych. W Programie nie określono mierników realizacji zadań. 
Realizację zadań, związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną 
sterylizacją albo kastracją zwierząt, poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt i usypianiem ślepych miotów, powierzono, na podstawie umowy, 
przedsiębiorcy prowadzącemu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu6. 
W Programie (po zmianach) wskazano wysokość środków finansowych na 
realizację ujętych w nim zadań, zabezpieczonych w budŜecie Miasta na 2012 r. 
w kwocie 698 650 zł, w tym: 

• 20 000 zł na zlecanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji zgodnie 
z ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, edukację 
i dokarmianie kotów oraz sterylizację i kastrację kotów wolnoŜyjących, 

• 628 500 zł na prowadzenie Schroniska, 
• 50 000 zł na „sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych przyjętych do 

Schroniska”. 

Projekt programu przekazano do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Katowicach i kołom łowieckim działającym na obszarze gminy oraz 
Stowarzyszeniu VIVA działającemu na rzecz ochrony zwierząt. 
Ponadto projekt Programu opublikowano na stronie podmiotowej w BIP Urzędu 
Miasta (w dniu 1 lutego 2012 r.), na stronie internetowej miasta Bytomia oraz 
wywieszono na tablicy ogłoszeń UM (w okresie od 30 stycznia do 6 lutego 2012 r.).  

[Dowód: akta kontroli str. 22÷45] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Projekt Programu przekazano do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii i kołom łowieckim – według daty potwierdzenia odbioru 3 i 7 lutego 
2012 r., tj. z opóźnieniem 2 i 6 dni w stosunku do terminu określonego w art. 11a 
ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt (najpóźniej do 1 lutego 2012 r.). Jak wynika 
z przywołanego przepisu odpowiedzialność za nieterminowe przekazanie projektu 
Programu do zaopiniowania ponosi Prezydent Miasta. 

[Dowód: akta kontroli str. 65-67, 92÷94, 357] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

 

                                                      
6 Zwane dalej „Schroniskiem” 
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2. Wykonywanie zadań gminy w zakresie zapobiegania 
bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi 

A. Zapobieganie bezdomności 

W latach 2011 i 2012, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie7, Miasto zleciło Fundacji Pomocy Zwierzętom 
MiauKot z siedzibą w Bytomiu, umowami zawartymi 15 lipca 2011 r. i 30 kwietnia 
2012 r. sterylizację kotów wolnoŜyjących na terenie miasta Bytomia. Na realizację 
zadań określonych w ww. umowach Miasto przekazało Fundacji w tych latach po 
10.000 zł. W 2012 r. zawarto takŜe umowę z Fundacją Pomocy Zwierzętom Chatul 
w Bytomiu na wsparcie zadania pod nazwą Sterylizacja i kastracja kotów 
wolnoŜyjących z terenu gminy Bytom oraz ich dokarmianie. Miasto finansowało 
kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych przyjętych do Schroniska w ramach 
umowy zawartej z ZRDiTZ oraz w indywidualnych przypadkach ― np. na wniosek 
placówki opiekuńczo-wychowawczej lub organizacji społecznej. 

[Dowód: akta kontroli str. 95÷145, 187÷193, 223-238, 348] 

Właścicieli psów z terenu Bytomia zobowiązano do „rejestracji zwierząt poprzez 
wszczepienie przez lekarza weterynarii mikromodułu pod skórę zwierzęcia”, a na 
podstawie danych uzyskanych od lekarzy weterynarii dokonujących wszczepienia 
miał być prowadzony rejestr z aktualnymi danymi dotyczącymi psa oraz jego 
właściciela. W celu aktualizacji rejestru właściciela psa zobowiązano do zgłaszania 
w Urzędzie wszystkich zmian dotyczących psa z wszczepionym mikromodułem. 
Obowiązek rejestracji psa i aktualizacji danych w rejestrze ustalono w § 8 ust. 10–13 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, przyjętego 
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2009 r8.  

[Dowód: akta kontroli str. 62] 

Przepis art. 10a ust. 3 znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt, zabraniający 
puszczania psów bez moŜliwości ich kontroli i bez oznakowania umoŜliwiającego 
identyfikację właściciela lub opiekuna, egzekwowała StraŜ Miejska. 
W ramach podejmowanych działań, za brak oznakowania psa umoŜliwiającego 
identyfikację jego właściciela lub opiekuna, funkcjonariusze StraŜy Miejskiej nałoŜyli 
w latach 2011–2012 do 30 września) odpowiednio 35 i 58 mandatów, na podstawie 
art. 10 ustawy o utrzymaniu porządku, a ponadto pouczono w tym zakresie 
odpowiednio 24 i 35 osób. Za pozostawienie psa bez opieki bez smyczy i kagańca, 
na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń9, nałoŜono 
175 mandatów w 2011 r. i 118 w okresie 10 miesięcy 2012 r., a na podstawie 
art. 10 ustawy o utrzymaniu porządku w gminach nałoŜono 61 i 92 mandaty. 

[Dowód: akta kontroli str. 63, 351] 

Miasto podejmowało działalność informacyjno-popularyzatorską celem zapobiegania 
bezdomności zwierząt, przez publikację w internecie i prasie lokalnej informacji, 
m.in. dotyczących funkcjonowania Schroniska, letniej akcji adopcyjnej w 2011 r., 
akcji sterylizacji zwierząt w latach 2011 i 2012 oraz pośrednio, udzielając dotacji 
i innych form pomocy organizacjom społecznym, których statutowym celem jest 
ochrona zwierząt. 
W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt Miasto współdziałało równieŜ 
z zarządcami nieruchomości. W 2012 r. skierowano do ośmiu zarządców (pięciu 
spółdzielni mieszkaniowych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., 
                                                      
7 Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm. 
8 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 19, poz. 298 
9 Dz. U. z 2010 r. nr  46, poz. 275, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

towarzystwa budownictwa społecznego oraz jednostki gminnej ― Bytomskie 
Mieszkania) pisma z apelem o udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom. 

[Dowód: akta kontroli str. 68÷74, 183÷186, 352] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• wprowadzając dla właścicieli psów, w § 8 ust. 10 ww. Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku z dnia 16 grudnia 2009 r., obowiązek rejestracji zwierząt, 
obciąŜono bez podstawy prawnej mieszkańców Bytomia kosztami zakupu 
mikromodułów wszczepianych pod skórę oraz kosztami zabiegu wszczepienia 
wykonywanego przez lekarza weterynarii.  
Według wyjaśnień zastępcy Prezydenta Miasta Andrzeja Panka, sytuacja ta 
powstała na skutek niedostatku środków będących w dyspozycji Miasta; 

• nie przewidziano moŜliwości odstąpienia od obowiązku znakowania psa 
w przypadku zaistnienia przeciwwskazań medycznych. W związku z tym, mimo 
przeciwskazań, właściciela psa, zgodnie z Regulaminem, naleŜy ukarać 
grzywną. Takim sytuacjom miała zapobiegać, jak wynika z wyjaśnień zastępcy 
Prezydenta Miasta, moŜliwość wystawiania przez lekarza weterynarii 
stosownego dokumentu. 

[Dowód: akta kontroli str. 357÷358] 

B. Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach otrzymywała StraŜ Miejska, która 
powiadamiała ZRDiTZ. Pojedyncze zgłoszenia od organizacji społecznych i osób 
fizycznych wpływały takŜe do Urzędu. Dotyczyły zwierząt bezdomnych, w tym 
stwarzających zagroŜenie. W takich przypadkach odłowienie zwierzęcia zlecano 
placówce weterynaryjnej posiadającej odpowiednie  wyposaŜenie. 

[Dowód: akta kontroli str. 159÷179] 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt po 1 stycznia 2012 r. odbywało się na podstawie 
warunków określonych w omówionym wcześniej Programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Natomiast przed 1 stycznia 
2012 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XL/619/05 z dnia 13 kwietnia 
2005 r., wydanej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Na terenie 
Miasta, w okresie objętym kontrolą, nie organizowano akcji wyłapywania zwierząt, 
jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych ― z uwagi na brak potrzeby 
przeprowadzania takich akcji. 

[Dowód: akta kontroli str. 348÷349, 352] 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Bytomia realizował ZRDiT, na 
podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w tym 
zakresie oraz umów zawartych przez Gminę 30 grudnia 2010 r. i 27 stycznia 2011 r. 
Zgodnie z postanowieniami tych umów odłowione zwierzęta przekazywano do 
Schroniska w Bytomiu. Schronisko to było objęte nadzorem weterynaryjnym, na 
mocy decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
Wymienione wyŜej umowy, w załączniku nr 3 – Zasady wyłapywania bezdomnych 
zwierząt na terenie gminy Bytom, zawierały w szczególności: wskazanie urządzeń 
i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, określenie środków do 
przewozu zwierząt, zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

[Dowód: akta kontroli str. 211-222, 413] 

Opiekę wolnoŜyjącym kotom Miasto zapewniało w ramach umów zawartych 
z Fundacjami Pomocy Zwierzętom MiauKot oraz ─ Chatul. Fundacje te 
zobowiązano do dokarmiania kotów i zapewnienia usług weterynaryjnych. Wydatki 
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ponoszone na realizację ww. zadań finansowało Miasto w ramach przyznanych 
dotacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 95÷145, 223÷238] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki znęcania się 
nad zwierzętami 

W okresie objętym kontrolą rozpatrzono wniosek Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce (zwanego dalej TOZ), który wpłynął do Urzędu 30 grudnia 
2010 r., o natychmiastowe odebranie dwóch psów ich właścicielom z uwagi na 
„niewłaściwe warunki bytowe”. Po przeprowadzonej kontroli, przy udziale 
przedstawicieli TOZ, StraŜy Miejskiej i Urzędu Miejskiego, właściciel zrzekł się psa 
i zwierzę przekazano do Schroniska w Bytomiu. Drugiego psa pozostawiono pod 
opieką właściciela, ale pod nadzorem TOZ. Poza ww. wnioskiem, nie wpłynęły do 
Urzędu skargi dotyczące znęcania się nad zwierzętami oraz konieczności odebrania 
zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi. RównieŜ Policja i StraŜ Miejska nie 
otrzymywały takich skarg. W związku z powyŜszym nie prowadzono postępowań 
administracyjnych w tym zakresie i nie wydawano decyzji o odebraniu właścicielowi 
zwierzęcia. 

[Dowód: akta kontroli str. 64, 90-91,239-254, 349] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

4. Legalność i gospodarność wydatków. Rzetelność 
rozliczeń. 

Wydatki poniesione przez Miasto na finansowanie zadań związanych z opieką nad 
zwierzętami w latach 2010-2012 (do 30 września) odpowiadały kwotom określonym 
w zawartych umowach na świadczenie usług. Wykorzystanie tych środków na 
wykonanie poszczególnych zadań obrazuje poniŜsze zestawienie. 

 

Zakres wydatków 

Wydatki /zł/ 

2010 r. 2011 r. 
Plan na 
2012 r. 

Do 30 
września 
2012 r. 

Wykonywanie zadań w zakresie opieki nad 
zwierzętami, w tym: 

515.569 832.004 698.650 458.018 

a) wydatki na zapobieganie bezdomności 
zwierząt (znakowanie, kastracja, 
sterylizacja) 

 34.742  696 50.000 22.890 

b) na sfinansowanie wyłapywania i pobytu 
zwierząt w schroniskach 480.827 821.308 628.650 419.100 

c) koszty opieki nad zwierzętami, które: - - -  36 

• uległy wypadkom - - -  36 

• odebrano właścicielom na podstawie 
decyzji wójta (art. 7 u.o.z.) -  - - - 

d) wydatki na wsparcie akcji promujących 
adopcje zwierząt lub słuŜących ochronie 

- 10.000 20.000 15.992 
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praw zwierząt, w tym: 

• dotacje dla organizacji zajmujących 
się ochroną zwierząt - 10.000 20.000 14.975 

 
PowyŜsze wydatki ujęto w ewidencji księgowej (m.in. na koncie 130) w podziałkach 
budŜetowych 900-90013-4300, 900-90095-4300, dotacje w podziałce 900-90095-
2360, a wydatki na preparaty dla pszczół w podziałce budŜetowej 900-90095-4210. 
Planowane wydatki na 2012 r. obejmują równieŜ wydatki na opiekę nad dzikimi 
zwierzętami, m.in. w Leśnym Pogotowiu oraz na karmę dla dzikich zwierząt. 
Wydatki zrealizowane w 2011 r., w porównaniu do 2010 r., były większe 
o 316.435 zł (61,4 %). Znaczny wzrost wydatków spowodowało przyznanie ZRDiTZ 
– zgodnie z umową – dodatkowych środków na powiększenie terenu grzebowiska 
dla zwierzą, remont 70 kojców i zakup lub wykonanie 20 bud dla psów. 

[Dowód: akta kontroli str. 341÷347] 

W ww. okresie nie stwierdzono wydatków niezgodnych z umowami. Nie 
przekazywano równieŜ środków podmiotom nieposiadającym zezwolenia na 
prowadzenie działalności. Podstawą rozliczenia za wykonane usługi były faktury 
wystawione przez ZRDiTZ. NaleŜność podana w fakturach – zgodnie z umową – 
stanowiła miesięczny ryczałt, w wysokości 69 850 zł w 2011 r. i 52 387 zł w 2012 r. 
Ryczałt obejmował wynagrodzenie za realizację zadań objętych umową, tj.: 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport i ich utrzymanie w Schronisku, 
prowadzenie hotelu i grzebowiska dla zwierząt. Wysokości ryczałtu nie uzaleŜniono 
od liczby wyłapanych i utrzymywanych zwierząt w Schronisku. 
Na wszystkich fakturach potwierdzano zgodność poniesionego wydatku z umową, 
sprawdzenie jego celowości i konieczności oraz jego sprawdzenie pod względem 
rachunkowym. 
W toku 16 kontroli przeprowadzanych w Schronisku w 2012 r. przez pracowników 
Urzędu sprawdzano stan techniczny i sanitarny pomieszczeń dla zwierząt, warunki 
bytowe, stan pomieszczeń magazynowych; gospodarczych i grzebowiska, 
dwukrotnie sprawdzono poprawność prowadzonej dokumentacji. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli nie wydawano zaleceń, natomiast uwagi odnotowano 
w notatkach słuŜbowych. Uwagi te dotyczyły nieuprzątnięcia boksów dla psów, 
nieuporządkowania terenu grzebowiska, uszkodzenia bramek i ogrodzenia. Nie 
wniesiono uwag do stanu zdrowotnego zwierząt oraz warunków bytowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 194÷210, 364, 372÷373, 413÷415] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 

Zapisy w ewidencji księgowej nie obejmowały tekstu, skrótu lub kodu operacji 
gospodarczej wymaganego art. 23. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości10. W miejscu opisu operacji odnotowywano dowód księgowy 
stanowiący podstawę zapisu (nr faktury, albo nazwa kontrahenta w przypadku 
zapłaty za usługę ). Zdaniem Skarbnika Miasta taki zapis pozwalał na odszukanie 
dowodu, który jako jedyny dokument zawiera poświadczoną przez pracownika 
merytorycznego informację o operacji gospodarczej zapisanej w księgach. Opis 
operacji gospodarczej nie jest przenoszony na karty kontowe z uwagi na 
ograniczoną pojemność przeznaczonego na ten cel pola. Skarbnik Miasta 

                                                      
10 Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm. 
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zadeklarował skonsultowanie wielkości tego pola z producentem oprogramowania 
księgowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 370] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

5. Ocena stanu realizacji wniosków wynikających 
z kontroli NIK w 2010 r. 

Wniosek 1. Zapewnić skuteczny nadzór nad działalnością Schroniska, poprzez: 

• egzekwowanie od odpowiedzialnych pracowników Urzędu naleŜytego 
przeprowadzania kontroli Schroniska, 

• bieŜącą analizę protokołów odbioru robót (wraz załączonymi zestawieniami) 
wykonywanych w ramach zawartych umów. 

Wniosek wykonano. 
Kierownik referatu pouczył pracowników o zakresie ich odpowiedzialności oraz 
polecił przeprowadzenie analizy zwiększenia skuteczności i poprawności kontroli. 
Wprowadzono od początku 2012 r. notatki słuŜbowe wraz z dokumentacją 
fotograficzną z kontroli Schroniska. Ponadto wprowadzono Protokoły wykonania 
robót, w których pracownik Urzędu i przedstawiciel ZRDiTZ potwierdzali wykonanie 
robót w danym miesiącu. Wprowadzono takŜe nowy dokument dotyczący stanu 
i rotacji zwierząt, stanowiący załącznik do comiesięcznego protokołu odbioru usługi 
zarządzania Schroniskiem. W dokumencie tym uwzględniono dane dotyczące liczby 
zwierząt narastająco, liczby tzw. zwrotu do natury wolnoŜyjących kotów, leczonych 
zwierząt oraz liczby zwierząt bezdomnych podjętych z interwencji m.in. z wypadków, 
które poddano eutanazji w lecznicy, a nie wprowadzono na stan Schroniska. 

[Dowód: akta kontroli str. 366÷367, 374 ÷ 384] 

Wniosek 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. 

Wniosek wykonano. 

Pismem z dnia 17 listopada 2010 r. Wydział Ekologii wyraził zgodę na wykorzystanie 
części kojców tzw. hotelowych na potrzeby Schroniska. 
Od 2011 r. przedsiębiorca zarządzający Schroniskiem nie ma uprawnień do 
zawierania umów z gminami ościennymi na przyjmowanie z ich terenu zwierząt. 
Umowy takie moŜe natomiast zawierać Gmina. Ponadto Miasto wyegzekwowało od 
zarządcy Schroniska zwrot pobranych w nadmiarze opłat za przyjęcie zwierząt 
z gmin ościennych w kwocie 4 820,00 zł wraz z odsetkami - 835,53 zł oraz 4 878,00 
zł i 476,91 zł odsetek. 

[Dowód: akta kontroli str. 367, 385÷388] 

Wniosek 3. Opracować projekt uchwały określającej wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk oraz grzebowisk zwłok zwierzęcych. 

Wniosek wykonano. 

Rada podjęła uchwałę nr LXIX/963/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
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o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co omówiono w punkcie 1.1. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Wniosek 4. Podjąć skuteczne działania w celu zapobieŜenia pogorszenia się stanu 
technicznego 3 budynków Schroniska. 

Wniosek wykonano. 

Wydział Ekologii Urzędu zlecił Bytomskiej Pracowni Projektowej Budoprojekt 
dokonanie oceny zagroŜenia bezpieczeństwa uŜytkowania budynków Schroniska. 
Według opinii technicznej, opracowanej przez ww. firmę, stan budynków Schroniska 
nie stanowi zagroŜenia bezpieczeństwa ich uŜytkowania. Równocześnie zalecono 
m.in. załoŜyć plomby na pęknięciach ścian celem sprawdzenia czy szczeliny nie 
ulegają powiększeniu oraz wymienić uszkodzone siatki w furtkach boksów  
i przęsłach ogrodzeń, której uszkodzenie było wynikiem uŜycia siatki niewłaściwego 
i braku właściwej konserwacji. Ponadto Miasto wydatkowało środki pienięŜne na 
inwestycje, remonty i doposaŜenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w wysokości 14 021,78 zł w 2010 r. 50 878,65 zł w 2011 r. i 19 999,99 zł w 2012 r. 
do 30 września. 

[Dowód: akta kontroli str. 363, 391÷412] 

Wniosek 5. Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów 
budowlanych Schroniska oraz załoŜenie i prowadzenie ksiąŜek obiektów 
budowlanych Schroniska 

Wniosek wykonano. 

Pismem z dnia 9 czerwca ZRDiTZ poinformował Urząd Miejski, Ŝe zaprowadzono 
ksiąŜki obiektów budowlanych Schroniska oraz przeprowadzono roczny i 5.letni 
przegląd stanu technicznego tych obiektów. Obowiązek prowadzenia ksiąŜek 
obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie Schroniska, ujęto w ww. 
umowach nr ZE.342-64/10 i ZE.342-3/11. O załoŜeniu ksiąŜek obiektów 
i przeprowadzeniu kontroli okresowych, rocznego i 5-letniego, informowało pismo 
ZRDiTZ z dnia 9 czerwca 2011 r. skierowane do Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli str. 389÷390] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz.82), wnosi o: 

1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadania określonego 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, 
dotyczącego znakowania zwierząt. 

2. Zapewnienie, zgodnego z przepisami ustawy o rachunkowości, ujmowania 
w księgach rachunkowych jednostki zapisów księgowych obejmujących 
zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji gospodarczej. 

V Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do 
dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, w terminie 15 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 9 stycznia 2013 r. 

  

  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
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Gabriela Tutak 
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