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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 Anna Hulboj, główny specjalista k.p.  

upowaŜnienie do kontroli nr 83545 z dnia 05.11.2012 r.;  

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Robót Drogowych  i Terenów Zielonych sp. z o.o. 

41-907 Bytom, ul. Zabrzańska nr 21, zwana dalej „Spółką”.  

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

ElŜbieta Wacławik, Prezes Zarządu Spółki.  

Okres objęty kontrolą Kontrolą objęto 2011 rok oraz  III kwartały 2012 r.  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości1,   

działalność kontrolowanej jednostki w  zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. 

PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia:  
W prowadzonym przez Spółkę Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu (zwanym 
dalej „Schroniskiem”), zapewniono przebywającym w nim zwierzętom właściwą opiekę, w tym 
weterynaryjną i naleŜyte warunki bytowania. Pomieszczenia, w których utrzymywano 
zwierzęta chroniły je przed zimnem, opadami atmosferycznymi, zapewniono im właściwą 
karmę oraz stały dostęp do wody. 
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niezapewnienia właściwych warunków sanitarnych  
i niezabezpieczenia  przed zagroŜeniem epizootycznym i epidemicznym w częśći 
pomieszczeń dla psów.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podstawy prawne działania schroniska dla zwierząt oraz 
prowadzenia działalności w zakresie wyłapywania zwierząt 
bezdomnych  

Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie zostało powierzone, w okresie objętym kontrolą, Spółce przez Miasto Bytom 

w drodze dwóch umów zawartych dnia 31.12.2010 r. i 27.01.2011 r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach2, Spółka posiadała stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta 

                                                 
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
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Bytomia wydane w formie decyzji administracyjnej w dniach 25.10.2004 r. i 11.05.2011 r. na 

wykonywanie działalności m.in. w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Decyzją z dnia 31.03.2010 r. Powiatowego 

Lekarza Weterynarii Spółka uzyskała weterynaryjny numer identyfikacyjny.    

W oparciu o ww. umowy, Spółka przyjęła do wykonania bieŜące utrzymywanie, zarządzania 

i administrowania Schroniskiem. Zasady i sposób realizacji zadań powierzonych Spółce umową 

określał Regulamin Schroniska z dnia 24 listopada 2008 r. przyjęty przez Prezydenta Miasta 

Bytomia. Zadania Spółki w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi  

w Schronisku, określone w umowach, obejmowały w szczególności: 

- zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom, 

- usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, agresywnych oraz ślepych 

miotów, 

- szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym, 

- sterylizację i kastrację zwierząt, 

- prowadzenie elektronicznego znakowania psów i kotów przyjętych do Schroniska, 

- organizowanie i prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt. 

Umowy dopuszczały przyjmowanie do Schroniska zwierząt z terenu innych gmin, na podstawie 

zawartych umów przez Miasto Bytom, w ilości nieprzekraczającej 30 sztuk zwierząt, pod 

warunkiem zapewnienia wystarczającej ilości miejsc dla zwierząt z terenu Bytomia.  

W ramach ochrony przed bezdomnością zwierząt Spółka była zobowiązana do 

interwencyjnego wyłapywania zwierząt bezdomnych, zagraŜających bezpieczeństwu 

mieszkańców, transportu wyłapanych zwierząt i przyjęcia ich do Schroniska.  

Ponadto umowami zobowiązano Spółkę do prowadzeniem hotelu dla zwierząt 

(znajdującego się na terenie Schroniska) oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części.  

Wynagrodzenie Spółki z tytułu realizacji umów określono ryczałtowo, bez względu na  

ilość wyłapanych i przyjętych do Schroniska zwierząt. W obu umowach zastrzeŜono,  

Ŝe w Schronisku moŜe przebywać jednocześnie 295 zwierząt (250 psów i 45 kotów),  

oraz Ŝe ryczałtowe wynagrodzenie, zawierające wszystkie koszty związane z wykonywaniem 

umów, nie moŜe ulec zmianie, takŜe w przypadku wzrostu wysokości ponoszonych kosztów.  

(dowód: akta kontroli str. 6 – 36).  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie  działalność w badanym obszarze. 

 

2. Stan techniczny i sanitarny. Warunki bytowania zwierząt  

A. Stan techniczny i sanitarny schroniska 
 
Schronisko spełniało wymogi określone w §§ 1, 2 3 i 4 (poza nieprawidłowością przedstawioną 
poniŜej) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt3. Usytuowane zostało na 
peryferiach miasta, w odległości około 200 m od najbliŜszych siedzib ludzkich i obiektów 
uŜyteczności publicznej. Teren Schroniska był utwardzony i ogrodzony w sposób zapobiegający 
przedostaniu się zwierząt na zewnątrz. Wyodrębniono w nim pomieszczenia przeznaczone do: 
wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych; izolowania zwierząt chorych lub 
podejrzanych o chorobę; utrzymywania zwierząt zdrowych, (osobne dla matek z oseskami  
i szczeniaków, zwierząt odbywających kwarantannę oraz agresywnych), do przechowywania 

                                                                                                                                 
2 Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 158, poz.1657, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań weterynaryjnych”.  
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produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, a takŜe pomieszczenia na  
magazyn do przechowywania środków dezynfekcyjnych, karmy suchej i chłodnię oraz 
pomieszczenie do wydawania zwierząt ze Schroniska.  
Schronisko było wyposaŜone równieŜ w chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok 
zwierząt, zgodnie z wymogami § 3 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych. 

Boksy i kojce zwierząt były oddzielone przegrodami z siatki ogrodzeniowej, a podłogi 
utwardzone. Konstrukcja boksów i kojców jak i rodzaj uŜytych materiałów nie powodowały 
urazów lub kontuzji zwierząt, umoŜliwiały utrzymanie ich w czystości i przeprowadzanie 
dezynfekcji oraz zabezpieczały przed ucieczką. 

 (dowód: akta kontroli str. 37 – 51)  

Ustalone 

nieprawidłowości  Boksy przeznaczone na kwarantannę psów nie spełniały wymogów wynikających z art. 2 pkt 34 
i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt4. Lokalizacja boksów dla kwarantanny w bezpośrednim sąsiedztwie 
zwierząt przebywających w Schronisku i brak odpowiednich przegród umoŜliwiały wzajemny 
kontakt zwierząt zdrowych i odbywających kwarantannę. Nie zapewniono zatem odpowiednich 
warunków zabezpieczających przed zagroŜeniem epizootycznym i epidemicznym.  

  Prezes Spółki, wyjaśniła, Ŝe w ostatnim okresie zwiększono liczbę boksów przeznaczonych 
na kwarantannę, a pracownicy nie dopełnili obowiązku izolowania boksu zgodnie z wymogami.  

  (dowód: akta kontroli str. 67 – 68)  

 

B. Warunki bytowania zwierząt w schronisku 

Zwierzętom przebywającym w Schronisku zapewniono właściwe warunki bytowania. 
Pomieszczenia dla psów i kotów, znajdujące się w budynku, zapewniały dostęp światła 
dziennego. Zwierzęta zabezpieczono równieŜ przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi. Część boksów dla psów, usytuowanych na wolnym powietrzu była 
zadaszona, natomiast we wszystkich boksach (bez pomieszczeń w budynku) umieszczono 
drewniane budy (na kaŜdego duŜego psa przypada jedna buda, a w niektórych wypadkach - 
jedna na dwa małe psy). W pomieszczeniach z wybiegami ciepło zabezpieczała zwierzętom 
elektrycznie ogrzewana podłoga.  
Powierzchnia boksów dla psów (poza 2 boksami) i kojców wraz z wybiegami, w przeliczeniu na 
jedno zwierzę, wynosiła od ponad 3 m2 – do ponad 6 m2 ,co zapewniało im swobodne 
poruszanie się. Zwierzęta miały takŜe stały dostęp do wody zdatnej do picia i zapewniono im 
odpowiednie warunki karmienia. KaŜde zwierzę otrzymywało karmę w oddzielnej misce. Młode 
psy i koty otrzymywały pełnoporcjową paszę granulowaną, a dorosłe psy karmę 
przygotowywaną w Schronisku, składającą się z mięsa i produktów podobnych (artykuły 
spoŜywcze kategorii III), ryŜu kaszy i makaronu oraz warzyw. W okresie zimowym przy niskich 
temperaturach zwierzęta karmiono dwa razy dziennie.  
Całodobową opiekę zapewniało zwierzętom 12 pracowników Spółki, zatrudnionych w systemie 
trzyzmianowym, a od listopada 2012 r. dwóch dodatkowych pracowników. Pracownicy byli 
przeszkoleni w zakresie przepisów o ochronie zwierząt lub udzielania zwierzętom pierwszej 
pomocy. Na bieŜąco utrzymywano czystość w pomieszczeniach i na wybiegach. Boksy i kojce 
dla psów sprzątano i dezynfekowano codziennie, a wybiegi dla kotów raz na dwa tygodnie, przy 
czym pomieszczenia dla kotów wyposaŜono w kuwety z Ŝwirem. RównieŜ na bieŜąco 
pomieszczenia były dezynfekowane. 

 Zwierzęta przebywające w Schronisku były poddawane kastracji i sterylizacji. Zabiegi 

przeprowadzał lekarz weterynarii i dokumentował stosownym wpisem w dokumentacji 

medycznej. W 2011 r. zabiegom tym poddano 50 psów i 141 kotów, a w 2012 r. (III kwartały) 

269 psów i 147 kotów. Większą liczbę zabiegów przeprowadzono w związku z przyznaniem 

przez Miasto Bytom dodatkowych środków na ten cel.  

 

 

                                                 
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie zdrowia zwierząt”, 
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RównieŜ lekarz weterynarii przeprowadzał znakowanie psów, poprzez wszczepienie pod skórę 

mikroprocesora.  
(dowód: akta kontroli str. 52 – 66)  

Wybiegi dla psów nie spełniały jednak wymagań weterynaryjnych w zakresie właściwych 
warunków sanitarnych i zabezpieczających przed zagroŜeniem epizootycznym i epidemicznym, 
o których mowa w art. 4 ust.2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Na skutek braku odpływu  
w rynnach kanalizacyjnych, przebiegających przez środek boksów urządzonych na wolnym 
powietrzu oraz boksów na wybiegach przylegających do budynków, zalegała woda 
zanieczyszczona odchodami zwierząt. Boksy bez zadaszenia znajdujące się na wzniesieniu 
terenu nie posiadały w ogóle kanalizacji, w związku z czym ścieki (woda opadowa i po pracach 
porządkowych wraz z odchodami) spływały na chodniki i trawniki na terenie Schroniska.  

Prezes Spółki wyjaśniła, Ŝe problem odprowadzania wody i ścieków znany jest Miastu  
i Spółce, jako administratorowi Schroniska, jednak z braku środków finansowych nie są 
planowane działania w celu rozwiązania tego problemu.  

(dowód: akta kontroli str. 52 – 54 i 71)  

 
Zwierzętom przebywającym w dwóch boksach nie zapewniono moŜliwości swobodnego ruchu, 
tj. wymogu określonego w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt5. 

Powierzchnia podłogi przypadająca na 1 psa wynosiła około 1, 6 m2, czyli była mniejsza od 

minimalnej powierzchni wymaganej dla zwierząt laboratoryjnych, która powinna wynosić co 

najmniej 2,6 m2  na jednego psa o przeciętnej wadze 10-20 kg, według wymogów określonych 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach 
doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców6.  

 (dowód: akta kontroli str. 37 – 51)  
C. Opieka weterynaryjna 

Opiekę weterynaryjną zapewniała zwierzętom przychodnia weterynaryjna na podstawie umowy 
zawartej przez Spółkę. Zakres umowy obejmował m.in. kontrolę stanu zdrowia, profilaktykę  
i leczenie, co było zgodne z postanowieniami § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań 
weterynaryjnych. Kontrolę stanu zdrowia lekarz weterynarii przeprowadzał cztery razy  
w tygodniu, natomiast zabiegi weterynaryjne wykonywał w przychodni. Zwalczanie pasoŜytów 
przeprowadzali pracownicy Schroniska. Raz w miesiącu zwierzęta były odrobaczane, a przy 
przyjęciu do Schroniska były odpchlone. W ramach profilaktyki zdrowotnej przeprowadzano 
szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym.  

Zwierzęta przyjęte do Schroniska, po odbyciu kwarantanny i po uzyskaniu wymaganego wieku, 

były szczepione przeciwko wściekliźnie.  
Przeglądy stanu zdrowia, szczepienia oraz wykonane zabiegi weterynaryjne odnotowano  
w KsiąŜce leczenia zwierząt domowych, prowadzonej przy pomocy programu komputerowego 
„Klinika XP”.  
Eutanazję zwierząt przebywających w Schronisku przeprowadzał lekarz weterynarii. W 2011 r. 
poddano eutanazji 137 psów i 101 kotów, co w stosunku do liczby zwierząt ww. gatunków 
przebywających w Schronisku stanowiło 11,3 % oraz 19,2 %. W okresie III kwartałów 2012 r. 
eutanazji poddano 185 psów, tj. 18,5 % oraz 48 kotów, tj. 11,8 % z ogółu przebywających  
w Schronisku.  
Natomiast w 2011 r. w Schronisku padło 81 psów i 37 kotów, co w stosunku do liczby zwierząt 
ww. gatunków przebywających stanowiło 6,6% i 7%. W okresie III kwartałów 2012 r. padło  
38 psów i 29 kotów, tj. 3,8% i 7 % z ogółu przebywających  w Schronisku.  
Ogółem wskaźnik śmiertelności zwierząt w 2011 r. wyniósł 20%, w tym dla psów 18%,  dla 
kotów 28%, a  okresie III kwartałów 2012 r. – 21 %, w tym dla psów 22% i dla kotów 19% .  
Zgodnie z procedurą przyjętą w Schronisku, decyzję o eutanazji zwierząt z uwagi na ich agresję 
podejmowała 3 osobowa komisja w składzie: lekarz weterynarii, kierownik Schroniska  
i pielęgniarz zwierząt. Według orzeczeń ww. komisji, w latach 2011 – 2012 (III kwartały) agresja 

                                                 
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie zwierząt” 
6 Dz. U. Nr 50, poz. 368 
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była powodem eutanazji 36 i 55 psów, czyli  26,3% i 29,7 % ogółem poddanych eutanazji. 
W pozostałych przypadkach eutanazji dokonywano z uwagi na stan zdrowia, w tym 
nieuleczalne choroby, na podstawie wskazań lekarza weterynarii, które nie miały formy 
dokumentu. Przeprowadzone eutanazje wraz z podaniem przyczyny odnotowywano  
w odrębnym rejestrze. W rejestrze odnotowywano takŜe przypadki uśpienia ślepych miotów, 
które przeprowadzał równieŜ lekarz weterynarii. W 2011 r. uśpiono 22 mioty psie i 36 kocich,  
a w 2012 r. – 14 miotów psich i 31 kocich.  

Schronisko posiało umowę na wywóz i utylizację zwłok zwierzęcych. Z analizy danych 
zawartych w rejestrze produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przekazanych ze 
Schroniska do utylizacji oraz w rejestrze dokonanych eutanazji i odnotowanych padnięć wynika, 
Ŝe liczba zwierząt padłych i poddanych eutanazji, odpowiadała liczbie zwłok zwierząt 
przekazanych do utylizacji, wykazanych w Kartach przekazania odpadu, firmy odbierającej 
martwe zwierzęta.  

Stosownie do wymogów § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych  
w Schronisku prowadzona była ksiąŜka kontroli weterynaryjnej, do której wpisywane były 
zalecenia urzędowego lekarza weterynarii. Wydane zalecenia w wyniku kontroli 
przeprowadzonych w latach 2011 – III kwartały 2012 r. dotyczyły w szczególności 
stwierdzonych błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zwrócono uwagę na stale 
powtarzający się problem zalegania wody w kojcach - braku odprowadzenia ścieków  
z wybiegów. Zwracano takŜe uwagę na uszkodzenia ogrodzenia wybiegów oraz niedostateczną 
ilość legowisk i bud.  

 (dowód: akta kontroli str. 74 – 101)  

 

D. Adopcje 

W 2011 r. przekazano do adopcji 425 psów i 150 kotów, a w 2012 r. (III kwartały) 386 i 129 
odpowiednio psów i kotów, przy czym 104 psów i 14 kotów w 2011 r. , a w 2012 r. – 69 psów  
i 17 kotów zostało zwróconych do Schroniska (adopcje nieudane).  
Adopcja zwierząt była bezpłatna. Wydane do adopcji zwierzęta były 
wykastrowane/wysterylizowane, zaszczepione przeciw wściekliźnie7 i chorobom zakaźnym oraz 
oznakowane poprzez wszczepienie pod skórę mikroprocesora, tzw. czipa.  
KaŜda adopcja była potwierdzona umową. W umowach adopcyjnych podawano dane osoby 
adoptującej i adoptowanego zwierzęcia, w tym daty wykonanych zabiegów weterynaryjnych. 
Ponadto umowa zobowiązywała osobę adoptującą do otoczenia zwierzęcia rzetelną opieką 
oraz odpowiedzialnego traktowania (racjonalne wyŜywienie dostęp wody do picia)  
i zapewnienia opieki weterynaryjnej na jej koszt. Osoba adoptująca otrzymywała ksiąŜeczkę 
zdrowia zwierzęcia, w której odnotowano dokonane zabiegi weterynaryjne oraz szczepienia. 
Schronisko zastrzegło sobie prawo do wizyty przed adopcją oraz po adopcji w nowym miejscu 
pobytu zwierzęcia. Według wyjaśnienia pełniącej obowiązki kierownika Schroniska, w wyniku 
wizyt pracowników Schroniska u osób, które były zainteresowane adopcją, średnio w roku  
30 osobom odmówiono moŜliwości adopcji. 

Ponadto w 2011 r. właściciele odebrali ze Schroniska 239 zagubionych psów i 6 kotów,  
a w okresie III kw. 2012 r. 169 psów i 13 kotów.  
Przyjmowanie i wydawanie zwierząt miało miejsce od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 
1500, a w soboty i w niedziele w godz. 800 – 1300. W tym czasie osoby zainteresowane adopcją 
mogły zobaczyć zwierzęta.  

Spółka prowadziła akcje informacyjne i promujące adopcję. Na stronie internetowej 
Schroniska umieszczano zdjęcia zwierząt przeznaczonych do adopcji oraz zamieszczano 
ogłoszenia w lokalnej prasie.  

  (dowód: akta kontroli str. 102 – 126)  
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
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3. Prowadzenie ewidencji zwierząt 

W prowadzonym w Schronisku rejestrze przyjmowanych zwierząt odnotowywano: miejsce 
pochodzenia zwierzęcia, a w przypadku zwierząt bezdomnych miejsce jego wyłapania, opis 
zwierzęcia (rasa, charakterystyczne umaszczenie). Ponadto do komputerowej bazy danych 
„Baza zwierząt” wprowadzano dane dotyczące zwierząt przebywających w Schronisku, 
obejmujące: 
1) opis zwierzęcia, (gatunek, wieku, płeć, maści i oznakowanie – numer czipa i nr znaczka 

przypiętego do obroŜy,  
2) daty przyjęcia do schroniska oraz dane osoby oddającej zwierzę lub miejsce jego wyłapania, 
3) informacje o odbytej kwarantannie, szczepieniach i zabiegach weterynaryjnych, 
5) daty opuszczenia schroniska oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano 

zwierzę, 
6) daty śmierci z podaniem przyczyn. 
PowyŜsze dane wprowadzano do Bazy chronologicznie i na bieŜąco. Prowadzona  
w Schronisku ewidencja zwierząt spełniała zatem wymogi § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
wymagań weterynaryjnych 

(dowód: akta kontroli str. 127 – 134)  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie  działalność w badanym obszarze. 

 

4. Wykorzystanie przez schronisko środków publicznych na opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami  

A. Wysokość środków pozyskanych na prowadzenie działalności w zakresie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2010-2012 (I półrocze) 

Spółka, poza środkami publicznymi, stanowiącymi wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań 
określonych w zawartych umowach, nie pozyskiwała środków publicznych. W okresie objętym 
kontrolą nie zawierała umów na przyjmowanie do Schroniska zwierząt z innych gmin,  

w związku z czym nie uzyskiwała z tego tytułu dochodów. 
W umowach, zawartych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych8, określono zadania obejmujące prowadzenie Schroniska, w tym  
- zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom, 
- szczepienie przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, 
- sterylizację i kastrację w wymiarze 50 psów i 100 kotów na rok, 
- prowadzenie elektronicznego znakowania zwierząt 
- prowadzenie adopcji i akcji promującej adopcje  
- usypianie zwierząt nieuleczalnie chorych, agresywnych oraz ślepych miotów.  

Ponadto Spółka była zobowiązania do interwencyjnego wyłapywania zwierząt i ich 
utrzymywania oraz prowadzenia hotelu i grzebowiska dla zwierząt.  
 
Ryczałtowe wynagrodzenie, zgodnie z wspomnianymi umowami, odpowiednio w latach  
2010 – 2011, wynosiło (brutto): 379.200 zł i 813.349,99 zł oraz 314.325 zł w okresie pierwszego 
półrocza 2012 r. WyŜsze wynagrodzenie w 2011 r. wiązało się z realizacją dodatkowych zadań 
określonych w umowie, a mianowicie: 
-  powiększenie terenu cmentarza dla zwierząt i uzyskanie pozytywnej opinii powiatowych słuŜb 

weterynaryjnych (koszt 135 tys. zł), 
-  remont 70 szt. bramek w kojcach dla psów, 
-  zakup lub wykonanie 20 bud dla psów.  

                                                 
8 Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.   
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Z otrzymanych w ramach ryczałtu środków, na jedno zwierzę utrzymywane w Schronisku,  
w 2010 r. przypadało 3,81 zł, w 2011 r.- 5,61 zł (przy uwzględnieniu kosztu wykonania 
poszerzenia grzebowiska w wysokości 135 tys. zł) i w I półroczu 2012 r. – 5,74 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 15 – 36 i  135 – 143 )  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśniła, Ŝe przystępując do przetargu na świadczenie usług objętych 
umową, Spółka miała juŜ doświadczenie po poprzednim okresie umowy. Po otrzymaniu 
specyfikacji dotyczącej warunków realizacji zadania dokonano wyceny zadań, według cen  
z 2010 r. W latach 2011 – 2012 nastąpił wzrost cen, co skutkuje wzrostem kosztów związanych 
z realizacją zadania, ale dzięki pozyskiwaniu duŜej ilości karmy, kwota ryczałtu miesięcznego 
pokrywa potrzeby zwierząt.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie  działalność w badanym obszarze 

 

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

Jak wynika z ustaleń kontroli wszystkie wnioski zostały zrealizowane. I tak: 

Wniosek nr 1: NaleŜyte realizowanie wszystkich postanowień umowy, w tym 
a) dotyczących sposobu wykorzystania obiektów zgodnie z przeznaczeniem, 
b) pobierania i rozliczania opłat za przyjęcie zwierząt z ościennych gmin. 

Aktualnie obiekty w Schronisku, Spółka wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem, jednakŜe jak 
podała w wyjaśnieniach Prezes Zarządu Spółki, w sporadycznych przypadkach, kiedy 
brakowało miejsc, kojce hotelowe słuŜyły na krótko jak pomieszczenia zastępcze dla psów.  
Spółka dokonała rozliczenia pobranych opłat za przyjęcia zwierząt z ościennych gmin  
i w  oparciu o noty obciąŜeniowe, wystawione przez Urząd Miejski w Bytomiu, Spółka w dwóch 
ratach, wpłaciła na konto  Urzędu kwotę  11.010,44 zł.  
 
Wniosek nr 2: Podjęcie skutecznych działań mających na celu:  

a) ograniczenie liczby ucieczek zwierząt ze Schroniska,  
b) obniŜenie wskaźnika śmiertelności zwierząt przebywających w Schronisku. 

W skutek podjętych działań wskaźnik śmiertelności zwierząt (eutanazje + padnięcia)  
w stosunku do liczby zwierząt przebywających w Schronisku z 34 % w 2010 r. zmniejszył się  
do 20 % w 2011 r. Natomiast w okresie III kwartałów 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 21 %,  
co szczegółowo przedstawiono pkt 2.3. niniejszego wystąpienia. Natomiast wskaźnik ucieczek 
zwierząt z 7,4% w 2010 r. zmniejszył się do 4,9 % w 2011 r. W okresie III kwartałów 2012 r. 
wskaźnik ten wyniósł 0,3 %. 

Wniosek nr 3: Doprowadzenie do zgodności danych w dokumentacji prowadzonej w Schronisku 
w zakresie liczby zwierząt poddanych eutanazji 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono rozbieŜności danych dotyczących liczby 
zwierząt poddanych eutanazji w prowadzonej  ewidencji  zwierząt oraz w rejestrze eutanazji.  

(dowód: akta kontroli str.  78, 99-101, 119, 149 – 150 )  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
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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 
Kontroli9, wnosi o: 

1.  Zapewnienie usytuowania pomieszczeń dla kwarantanny psów w miejscu 
wykluczającym moŜliwość przeniesienia lub rozprzestrzenienia się chorób 
zakaźnych. 

2.   Podjęcie działań w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych  
i zabezpieczenia Schroniska  przed zagroŜeniem epizootycznym i epidemicznym. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli kierownikowi 
jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń 
do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 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, w terminie 
14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i 
wykonania wnioskuw pokontrolnego 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 24 grudnia 2012 r. 
  

 
 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Dyrektor 
Edmund Sroka Anna Hulboj 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

  

  
 

 

 

                                                 
9 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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