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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 Urzędu Miasta Kielce (Urząd), 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 9 sierpnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Pana Prezydenta w zakresie 
objętym kontrolą. 

Pozytywną ocenę uzasadnia:  
− uchwalenie przez Radę Miejską w Kielcach programu zapobiegającego bezdomności 

zwierząt, 
− utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
− podjęcie przez Radę Miejską w Kielcach uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, 
− uchwalenie przez Radę Miejską w Kielcach regulaminu czystości i porządku, 
− wyznaczenie w Urzędzie komórki organizacyjnej wykonującą zadania związane z ochroną 

praw zwierząt, 
− prowadzenie kontroli działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez 

pracowników Urzędu Miasta. 

                                                 
1Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.  
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1. Celem realizacji wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ochronie zwierząt2 zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu opieki 
bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywaniu, Rada Miejska w Kielcach, we wrześniu 2003 r. 
uchwaliła Program zapobiegający bezdomności zwierząt (Program). Sposobami na 
ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt, zgodnie z Programem miało być poszukiwanie dla 
nich nowych właścicieli, prowadzenie akcji kastracji/sterylizacji oraz usypianie ślepych 
miotów zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach 
(Schronisko), któremu powierzono te zadania. Schronisko zostało utworzone decyzją 
Prezydenta Miasta Kielc z dnia 3 grudnia 2002 r. zezwalającą Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych Kielce (PUK) na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Kielce. 
Schronisko jednocześnie zostało upowaŜnione do wyłapywania bezdomnych zwierząt  
z terenu Kielc. Zadanie to wynikało z pozytywnie zaopiniowanej przez Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w Kielcach oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, uchwały Rady 
Miejskiej w Kielcach z marca 1999 r. o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt.  

2.  Zarządzeniem nr 1/09 Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Kielcach z 5 stycznia 2009 r. utworzony został dwuosobowy referat usług 
komunalnych (Referat), do zadań którego naleŜało m.in. prowadzenie spraw związanych  
z bezdomnymi zwierzętami (wyłapywanie, przechowywanie) oraz nadzór nad działalnością 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pracownicy referatu posiadali wykształcenie 
kierunkowe zgodne z wykonywaną pracą.  

Wyznaczenie odrębnego referatu zajmującego się problematyką bezdomnych zwierząt  
świadczy w ocenie NIK o przywiązywaniu naleŜytej wagi do powyŜszego problemu.  

3. Działalność Schroniska była kontrolowana przez pracowników Referatu. W 2008 roku 
przeprowadzono 13 kontroli, w 2009 przeprowadzono 8 kontroli i w pierwszym półroczu 
2010 r. przeprowadzono 3 kontrole. Za wyjątkiem kontroli przeprowadzonej w dniach  
9-23 czerwca 2008 r., w wyniku której zalecono przeszkolenie pracowników Schroniska, 
pozostałe kontrole nie zawierały wniosków, ani zaleceń. 

4. Realizując określone w Programie zadanie kastracji/sterylizacji zwierząt 
przebywających w Schronisku, w dniu 2 stycznia 2008 r. Urząd, po przeprowadzeniu 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zawarł z Konsorcjum składającym się  
z siedmiu przychodni, lecznic oraz gabinetów weterynaryjnych umowę na dokonanie 
sterylizacji /kastracji 400 psów i takiej samej liczby kotów. Umowa o wartości 114,4 tys. zł 
została zrealizowana, a rozliczenie następowało miesięcznymi fakturami, do których 
wykonawca załączał wykazy wykonanych sterylizacji/kastracji oraz termin ich wykonania. 

W roku 2009 postępowanie przetargowe na wykonanie sterylizacji/kastracji takiej 
samej liczby zwierząt jak w roku poprzednim ponownie wyłoniło Konsorcjum składające się 
z siedmiu przychodni, lecznic oraz gabinetów weterynaryjnych. Podpisana w dniu 2 lutego 

                                                 
2 Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm. 
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2009 r. umowa o wartości 100 tys. zł została w całości zrealizowana, a jej rozliczenie, tak jak 
w roku poprzednim następowało miesięcznymi fakturami, z załączonymi wykazami 
wykonanych zabiegów. 

W 2010 r. Urząd planował przeznaczyć na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji 
i kastracji zwierząt kwotę 100 tys. zł. Przeprowadzone na początku 2010 r., postępowanie 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na powyŜszą usługę zostało 
uniewaŜnione, bowiem zaproponowana przez jedynego oferenta cena znacznie przewyŜszała 
kwotę, jaką zamawiający był gotów przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Ze względu na specyfikę zamówienia – konieczność rozstrzygnięcia zamówienia 
przed okresem lęgowym psów i kotów, Urząd przeprowadził kolejne postępowanie w trybie 
zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro. Jego wynikiem było 
zawarcie umowy na wykonanie w 2010 r. zabiegów u 250 kotów i 100 psów za kwotę 
44,5 tys. zł, a cena jednego zabiegu była porównywalna z cenami z roku poprzedniego. 

5. Rada Miejska w Kielcach, realizując wymogi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3 uchwaliła w dniu 19 stycznia 2006 r. 
regulamin czystości i porządku na terenie Kielc. Przed uchwaleniem został on pozytywnie 
zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach jako 
spełniający wymogi ww. ustawy. Regulamin nakładał na osoby posiadające zwierzęta m.in. 
obowiązek dokonania jego rejestracji, prowadzenia psów na uwięzi, a w przypadku psów ras 
uznawanych za agresywne lub zagraŜające otoczeniu, takŜe w kagańcu. Wprowadzono zakaz 
wprowadzania psów do piaskownic oraz na place gier i zabaw. Właściciele lub opiekunowie 
zwierząt zobowiązani zostali do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych. 

6. W budŜecie Miasta Kielce na 2008 r. zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt kwotę 
610 tys. zł. Wykonanie wydatków z tego zakresu wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 
wynosiło 606 tys. zł, tj. 99,3 %. Natomiast w budŜecie Miasta Kielce na 2009 r. zaplanowano 
w tym samym dziale oraz tym samym rozdziale kwotę 633,0 tys. zł, a wykonanie wydatków 
z tego zakresu wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiło 608,9 tys. zł, tj. 96,2 %. 
Schronisko w ramach przyznawanych kwot, zaspokajało potrzeby zwierząt przebywających  
w placówce. 

7. W badanym okresie do Urzędu nie docierały skargi dotyczące problematyki 
bezdomnych zwierząt. W dniu 8 grudnia 2009 r. wpłynął wniosek Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami Oddział Kielce, Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
„Zwierzak” oraz Fundacji VIVA Oddział Kielce dotyczący usprawnienia pracy Schroniska 
oraz zezwolenia członkom ww. organizacji na przeprowadzanie kontroli w Schronisku. 
PowyŜszy wniosek był rozpatrywany na wspólnej naradzie pracowników Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W udzielonej autorom 
wniosku odpowiedzi stwierdzono, Ŝe proponowane usprawnienia są juŜ stosowane w pracy 

                                                 
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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Schroniska, jest ono pod stałym nadzorem Wojewódzkiego i Powiatowego Lekarza 
Weterynarii oraz pracowników Wydziału. Podniesiono równieŜ, iŜ nie ma przeszkód, aby  
w godzinach pracy schroniska moŜna je było odwiedzić na zasadach podanych w regulaminie 
Schroniska.  

W badanym okresie, nie występowały przypadki odebrania zwierzęcia właścicielowi 
lub opiekunowi i nie wydawano w tej sprawie decyzji administracyjnych. 

Urząd w badanym okresie nie zawierał porozumień lub umów w sprawie wspierania 
róŜnych przejawów aktywności organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw 
zwierząt. 

Urząd nie podejmował działań celem wprowadzeniem obowiązku czipowania kaŜdego 
psa i utworzenia bazy danych zwierząt, co umoŜliwiłoby kontrolę ich populacji na terenie 
Miasta Kielce. Z wyjaśnienia złoŜonego w powyŜszej sprawie przez Tadeusza Sayora – 
zastępcę Prezydenta Miasta Kielce wynika m.in., Ŝe: Miasto Kielce nie jest zainteresowane 

wprowadzeniem obowiązku czipowania kaŜdego psa, poniewaŜ nie wynika to z przepisów 
prawnych. (…) Wprowadzenie systemu identyfikacji z wykorzystaniem czipów 

spowodowałoby dodatkowe koszty dla Miasta Kielce. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na 
piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen 
i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 


