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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

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

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 
przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie (zwanym dalej „Urząd”)  
w zakresie przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2007-2010 (Półrocze).   

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 16 sierpnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Pana Burmistrza w zakresie 
kontrolowanej działalności.  

Ocenę pozytywną uzasadnia prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
w Borszowicach skutecznie ograniczającego problem bezdomności zwierząt na terenie 
gminy. 

1. Zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach2 Rada Miejska w Sędziszowie w dniu 28 marca 2006 r. 
uchwaliła regulamin czystości i porządku na terenie Sędziszowa (regulamin). Regulamin ten 
został pozytywnie zaopiniowany przed uchwaleniem przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie i spełnia wymogi ww. ustawy w zakresie wyznaczenia 

                                                 
1 Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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obowiązków osobom utrzymującym zwierzęta domowe, określenia wymagań bezpieczeństwa 
oraz czystości w miejscach publicznych. 

Rada Miejska w Sędziszowie nie skorzystała z moŜliwości określonych w art. 11a ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3 i nie uchwaliła programu 
zapobiegającego bezdomności zwierząt. Zarówno Pan Burmistrz, jak równieŜ poszczególni 
członkowie Rady Miejskiej w Sędziszowie nie występowali z inicjatywą uchwalenia takiego 
programu.  

2.  Na terenie gminy Sędziszów nie są prowadzone planowe odłowy bezdomnych 
zwierząt wg przepisów uchwały z 30 marca 2000 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Sędziszowa, lecz jedynie tzw. odłowy 
interwencyjne. Od 30 marca 2000 r. do dnia zakończenia kontroli wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt zajmują się wyłącznie pracownicy Zakładu Usług Komunalnych 
(ZUK), wykonując tę czynność na zgłoszenia telefoniczne mieszkańców. Wyłapywane 
zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Borszowicach 
utworzonego uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie z 19 marca 2002 r. Dzięki utworzeniu 
ww. Schroniska i prowadzeniu akcji interwencyjnego wyłapywania bezdomnych psów oraz 
przekazywania ich do adopcji, mimo braku uchwalonego programu zapobiegającego 
bezdomności zwierząt, na terenie Sędziszowa nie występuje zjawisko bezdomności zwierząt  
o nasilonym charakterze.  

Działania Urzędu świadczą w ocenie NIK o kształtowaniu właściwego stosunku 
społeczności lokalnej do ochrony zwierząt 

3.  Prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami zostało 
powierzone jednostce organizacyjnej gminy – Zakładowi Usług Komunalnych  
w Sędziszowie. Stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, ZUK zwolniony był z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie  
ww. działalności. W związku z powyŜszym, Rada Gminy nie określiła w formie uchwały 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami. 

5.  W latach 2008-2010 z budŜetu gminy na zadania związane z ochroną bezdomnych 
zwierząt przeznaczano rokrocznie, w formie dotacji celowej kwotę 30.000 zł. W roku 2008 
wykonanie wyniosło 29.553,81 zł (98,51%), w roku 2009 – 29.985 zł (99,95%) i za pierwsze 
półrocze 2010 r. 19.863,75 zł (66,21%). Uchwalona przez Radę Miejską w Sędziszowie 
dzienna stawka dotacji dla Schroniska wynosiła 11,25 zł na jednego psa, w czym 2,50 zł to 
koszt karmy, kwota 5,50 zł to koszt obsługi (karmienie, sprzątanie, konserwacja pomieszczeń 
i kwota 3,25 zł to koszt usług weterynaryjnych (badanie wstępne, szczepienia, eutanazja, 
wizyty weterynaryjne). Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe przyjęta stawka w pełni zabezpiecza 
potrzeby Schroniska. 

 

                                                 
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na 
piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen 
i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 
 


