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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193 – Wykonywanie przez Gminę Masłów zadań dotyczących ochrony zwierząt. 

Okres objęty kontrolą 
 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Od stycznia 2011 r. do czasu zakończenia kontrolni  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

Kontroler Roman Wilk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 84661 z dnia 8 listopada 
2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Masłowie, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów (zwany dalej Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów (dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Negatywną ocenę uzasadnia: 

− niepodjęcie uchwały określającej wymagania jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

− nieujęcie w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 2012 r. wymaganych ustawowo elementów; 

− zlecanie wykonywanych zadań dotyczących wyłapywania zwierząt bez 
zapewnienia im miejsc w schronisku, a także zlecanie tych zadań podmiotowi 
niemającemu wymaganych zezwoleń; 

− poniesienie wydatków w kwocie 30.503,84 zł, na rzecz podmiotu nie 
posiadającego uprawnień do wykonywania działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami; 

− niepodejmowanie działalności informacyjno-popularyzatorskiej mającej na celu 
zapobieganie bezdomności zwierząt; 

− nieprowadzenie kontroli prawidłowości wykonywanych zadań w zakresie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

 

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

1. Rada Gminy Masłów nie określiła w drodze uchwały wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

Wójt gminy nie wydawał w kontrolowanym okresie zezwoleń na prowadzenie przez 
przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

W okresie objętym kontrolą gmina nie zawarła żadnego porozumienia z organizacją 
społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt na realizowanie 
zadań związanych z ogólnie pojętą ochroną zwierząt. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: niepodjęcie przez Radę Gminy uchwały 
określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2, zgodnie z którym podjęcie 
ww. uchwały jest obligatoryjne i stanowi wyłączną podstawę do udzielania przez 
wójta gminy zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności  
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Z wyjaśnień złożonych przez 
wójta gminy Ryszarda Pazerę wynika, iż „Brak uchwały wynikającej z przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczącej warunków 
udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wynika z faktu, iż na terenie gminy nie ma 
firm prowadzących działalność w przedmiotowym zakresie. W związku z czym urząd 
gminy nie wydawał zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z ochroną 
przed bezdomnymi zwierzętami” (dowód: akta kontroli str. 4-5). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi wójt gminy Ryszard 
Pazera, który nie przedstawił Radzie Gminy odpowiedniego projektu uchwały.  

2. 3. Uchwałą Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Masłów z 21 marca 2012 roku przyjęty 
został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Masłów” (Program).  

W Programie określono jego cel, który opisano jako realizację zadań własnych 
polegających na zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi poprzez prowadzenie działań służących zapewnieniu odpowiedniej 
opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, ograniczenie niekontrolowanego 
przyrostu liczebności bezdomnych psów i kotów, współpracę z organizacjami 
społecznymi działającymi na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz 
współpracę z Inspekcją Weterynaryjną. W części Programu zawierającej jego 
zakres stwierdzono, iż obejmuje on wszelkie działania gminy, które mają za zadanie 
realizację założonych celów poprzez m.in. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy, zapewnienie im opieki, dążenie do zmniejszenia ich populacji, edukację 
mieszkańców, współpracę z organizacjami społecznymi, samorządami, organami 
stojącymi na straży przestrzegania prawa. Stwierdzono ponadto, że „Rada Gminy 

                                                      
2 Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
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uchwalając coroczny budżet, w miarę możliwości finansowych Gminy, zapewni  
w nim środki finansowe na realizację zadań zawartych w Programie”. 

Określając formy i sposoby realizacji Programu stwierdzono, iż „Zapewnienie 
ochrony zwierząt domowych oraz odławianie bezdomnych zwierząt i opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, na terenie gminy Masłów realizowane będzie w miarę 
możliwości technicznych i finansowych. […] Odłów bezdomnych zwierząt zostanie 
powierzony, na mocy zawartej przez gminę Masłów umowy, podmiotowi 
prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub podmiotowi realizującemu 
wyłapywanie zwierząt spełniającego warunki wymagane przepisami. W celu 
zapewnienia dalszej opieki, bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną 
przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, posiadającego stosowną 
umowę z gminą Masłów. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, 
bezdomne zwierzęta powinny być umieszczone w innych schroniskach na 
podstawie umowy gminy z jednostkami je prowadzącymi. 
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych 
zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie umowy zawartej przez gminę Masłów 
z właścicielem gospodarstwa.” (dowód: akta kontroli str. 6-14) 

W dniu 21 lutego 2012 r. Urząd zwrócił się pisemnie do pięciu schronisk  
z zapytaniem o możliwość zawarcia umowy na umieszczenie w schronisku 
bezdomnych psów i kotów wyłapywanych na terenie gminy Masłów. Radomskie 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Radomiu udzieliło informacji, iż w powyższej sprawie należy zwrócić się do 
organu właścicielskiego Schroniska tj. Urzędu Miasta w Radomiu. Urząd nie 
kontynuował korespondencji w tej sprawie. 

Fundacja Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w Zbludowicach oraz Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim nie udzieliły Urzędowi żadnej 
odpowiedzi. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie oraz Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Kielcach poinformowały Urząd, iż nie mają możliwości przyjmowania 
nowych zwierząt z uwagi na przepełnienie (dowód: akta kontroli str. 15-22) 

Ujęta w Programie regulacja dotycząca zmniejszenia populacji bezdomnych 
zwierząt zakładała wykonywanie na koszt gminy, w miarę możliwości finansowych 
budżetu gminy Masłów, zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt pozostających pod 
tymczasową opieką gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom, 
prowadzenie działań edukacyjnych oraz usypianie ślepych miotów. Dopuszczone 
zostało, w uzasadnionych przypadkach, uśmiercanie zwierząt agresywnych, 
stwarzających zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt lub w przypadku konieczności 
bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia. 

Realizacja celu polegającego na adopcji bezdomnych zwierząt miała być 
realizowana poprzez podejmowanie działań promujących adopcje oraz sterylizację 
bezdomnych psów i kotów z zastrzeżeniem, iż zabiegi te będą finansowane  
z budżetu gminy do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany 
rok i będą przysługiwały wyłącznie mieszkańcom gminy. 

Program przewidywał nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, których 
statutowym celem jest prowadzenie działań powodujących przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt, z Inspekcją Weterynaryjną, samorządem lekarsko-
weterynaryjnym oraz wszystkimi osobami, które działają na rzecz poprawy 
bytowania zwierząt. Współpraca miała polegać na prowadzeniu akcji edukacyjnych 
wśród mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt, 
współpracy z policją w celu konsekwentnego egzekwowania przepisów dotyczących 



 

5 

utrzymania i traktowania zwierząt, współpracy z sąsiednimi samorządami oraz 
lokalnymi mediami (dowód: akta kontroli str. 6-14) 

W uchwalonym Programie stwierdzono następujące nieprawidłowości: zadania 
gminy określone zostały w sposób niekonkretny, m.in. nie określono schroniska do 
którego mogłyby być dowożone odłowione, bezdomne zwierzęta. Zwrócono się 
wprawdzie do pięciu schronisk z propozycją zawarcia umowy, ale po negatywnej 
odpowiedzi ze strony dwóch schronisk zaniechano dalszych poszukiwań. Przede 
wszystkim nie zwrócono się do organu właścicielskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Radomiu mimo takiej sugestii ze strony samego Schroniska, jak również 
nie monitowano w sprawie udzielenia odpowiedzi przez Fundację Opieki nad 
Zwierzętami Bezdomnymi w Zbludowicach oraz Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim.  
W Programie nie wskazano podmiotu, który zajmowałby się odławianiem 
bezdomnych zwierząt stwierdzając jedynie, iż czynność ta zostanie powierzona 
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub podmiotowi 
realizującemu wyłapywanie zwierząt, spełniającemu warunki wymagane przepisami, 
przy czym nie wskazano o jakich przepisach jest mowa. 
Nie wskazano gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich. W Programie zawarto zapis, iż zapewnienie miejsca dla 
bezdomnych zwierząt gospodarskich nastąpi na podstawie umowy zawartej przez 
Gminę z właścicielem gospodarstwa. Do dnia zakończenia kontroli umowa taka nie 
została zawarta. 
Plan zawiera zapisy dotyczące opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, które uległy 
zdarzeniom drogowym, jednakże nie wskazano gabinetu weterynaryjnego, który 
miałby tę opiekę sprawować.  
W Planie nie określono wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego 
realizację oraz sposobu ich wydatkowania ograniczając się do zapisu, iż będzie on 
realizowany w miarę możliwości finansowych gminy. 

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi wójt gminy Masłów, który 
przygotował i przedstawił Radzie Gminy projekt Programu nie spełniający wymogów 
art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. 

Wyjaśniając przyczyny powyższego, wójt gminy Ryszard Pazera wyjaśnił:  
„W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Masłów został zastosowany zapis, że Rada Gminy 
uchwalając coroczny budżet, w miarę możliwości finansowych gminy, zapewni  
w nim środki finansowe na realizację zadań zawartych w przedmiotowym 
Programie. Zapis taki, po części sugerowany na szkoleniu, został uznany przez 
Urząd za odpowiedni. W razie potrzeby zwiększenia środków finansowych na 
realizację zadań zawartych w programie, zapis ten pozwala w czasie trwania roku 
budżetowego na zwiększenie środków finansowych bez zmiany uchwały 
zatwierdzającej Program.” (dowód: akta kontroli str. 73) 

W dniu 25 stycznia 2012 r. Urząd przekazał projekt Programu do zaopiniowania 
Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii w Kielcach, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu 
„JENOT” w Kielcach, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział  
w Kielcach oraz Kołu Łowieckiemu nr 12 „ISKRA” w Kielcach.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w piśmie z 13 lutego 2012 r. negatywnie zaopiniował 
przedstawiony mu projekt Programu podnosząc, iż zawarte w nim zapisy są 
niezgodne z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. W następnym piśmie, z 13 marca 
2012 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii pozytywnie zaopiniował zmiany 
wprowadzone do Programu zaproponowane w piśmie z 13 lutego, jednakże 
stwierdził: „Wyrażenie pozytywnej opinii dla całego Programu będzie możliwe po 
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określeniu podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt, z którym gmina 
podpisze umowę, określeniu, z którym zakładem leczniczym gmina podpisze 
umowę, określeniu podmiotu realizującego wyłapywanie zwierząt oraz określeniu 
lokalizacji gospodarstwa rolnego celem zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich.” (dowód: akta kontroli str. 23-25) 

Wojskowe Koło Łowieckie „JENOT” w Kielcach w piśmie z 10 lutego 2012 r. 
pozytywnie zaopiniowało przedstawiony projekt Programu. 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kielcach oraz Koło 
Łowieckie Nr 12 „ISKRA” w Kielcach nie wyraziły swojej opinii na temat 
przedstawionego im projektu Programu (dowód: akta kontroli str. 26-29) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność jednostki w kontrolowanym 
zakresie. 

2. Wykonywanie zadań gminy w zakresie zapobiegania 
bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi. 

A. Zapobieganie bezdomności 

Gmina Masłów nie organizowała, ani nie współuczestniczyła w organizowaniu akcji 
kastracji i sterylizacji zwierząt domowych. Jak wynika z wyjaśnień wójta gminy 
Ryszarda Pazery wynika to z braku środków finansowych, niemniej  
w indywidualnych przypadkach zabiegi sterylizacji bezdomnych zwierząt odbywały 
się i jest to nadal praktykowane w miarę możliwości finansowych. Na kastrację  
i sterylizację przeznaczono w 2012 r. kwotę 2000 zł (dowód: akta kontroli str. 4-5,  

30-31).  
W okresie objętym kontrolą gmina sfinansowała dwa zabiegi sterylizacji, w dniu  
31 sierpnia 2012 r. dokonano sterylizacji bezdomnej suczki, którą następnie 
przygarnęła do siebie osoba, która ją znalazła (koszt zabiegu 231,49 zł) oraz w dniu 
31 października 2012 r. nastąpił identyczny przypadek (koszt zabiegu 171,30 zł).  
Oba zabiegi zostały przeprowadzone w Gabinecie Weterynaryjnym „PUPIL”  
w Kielcach, z którym wójt gminy zawarł, w dniu 31 sierpnia 2012 r. umowę na 
wykonanie usług w postaci dokonania u bezdomnych psów i kotów zabiegów 
kastracji i sterylizacji (dowód: akta kontroli str. 32-35, 36-41) 

Na terenie gminy Masłów nie jest prowadzona rejestracja i znakowanie psów.  
Z wyjaśnień wójta gminy wynika, iż powodem jest brak środków finansowych  
w budżecie Gminy. (dowód: akta kontroli str. 4-5) 

Jedyną formą działań informacyjno-popularyzatorskich mających na celu 
zapobieganie bezdomności zwierząt było przypominanie, w formie ogłoszeń,  
o obowiązkach właścicieli dotyczących utrzymania zwierząt domowych. Urząd jest 
dopiero, jak wynika z wyjaśnień wójta gminy, w trakcie przygotowywania akcji 
edukacyjnej dotyczącej ochrony zwierząt. Brak jest również współpracy  
z organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt oraz z policją. (dowód: akta 

kontroli str. 4-5) 

B. Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Jak wynika z wyjaśnień wójta gminy, Urząd reagował na zgłoszenia o bezdomnych 
zwierzętach w miarę posiadanych przez siebie możliwości. 

W Urzędzie prowadzony jest elektroniczny rejestr zgłoszeń zdarzeń dotyczących 
bezdomnych zwierząt powodujących skutki finansowe dla budżetu gminy. W 2011 r. 
w rejestrze odnotowano 11 zgłoszeń, z czego 10 dotyczyło wałęsających się psów  
i jedno psa potrąconego przez samochód. Jedno zgłoszenie dokonane zostało 
osobiście przez osobę, która została pogryziona przez bezpańskiego psa, pozostałe 
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zgłoszenia miały miejsce przez telefon. W roku 2012 rejestr zawiera 14 zgłoszeń,  
z czego 13 dotyczyło bezdomnych psów oraz ślepych miotów, natomiast jedno 
zgłoszenie dotyczyło znalezienia rannego bociana, który został odwieziony do azylu 
dla ptaków. (dowód: akta kontroli str. 42-47) Wójt gminy w powyższej sprawie 
wyjaśnił, iż „Zgłoszenia bezdomnych zwierząt najczęściej trafiają do Urzędu drogą 
telefoniczną. […] W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu, zgłoszenia 
kierowane są na telefon prywatny pracownika Urzędu. Otrzymane zgłoszenie jest 
analizowane w miarę możliwości czasowych sprawdzane są w terenie, następnie 
podejmowane są działania w miarę możliwości posiadanych przez Urząd, np. jeżeli 
zgłoszenie dotyczy bezdomnego psa stwarzającego zagrożenie, następuje zlecenie 
odłowienia bezdomnego psa dla przedsiębiorcy współpracującego z gminą, jeśli 
dotyczy sterylizacji bezdomnej suki, zgłaszający proszony jest o skierowanie 
zgłoszenia na piśmie wraz z potwierdzeniem w treści pisma chęci adopcji, 
zgłoszenia związane z pomocą w znalezieniu nowych właścicieli dla bezdomnych 
szczeniąt będących pod tymczasową opieką mieszkańców, Urząd w możliwie 
dostępny sposób pomaga”. (dowód: akta kontroli str. 30-31) 

W dniu 2 kwietnia 2012 r. Urząd zawarł z przedsiębiorcą P.H.U Jarosław Dudzik 
umowę na wykonanie prac polegających na odłowie oraz transporcie bezdomnych 
psów i kotów z terenu gminy Masłów z przejęciem za nie odpowiedzialności, odłowie 
ślepych miotów psów i kotów, odłowie i transporcie bezdomnych psów i kotów do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt wskazanego przez Urząd. W umowie 
określono ponadto czas wykonania prac od otrzymania zgłoszenia, opisano również 
warunki i sprzęt jakie wykonawca umowy zapewnia do wykonywanych prac.  
W punkcie 5 umowy stwierdzono, iż „Przed odwozem psów Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ilości wywożonych psów,  
a Zamawiający do potwierdzenia ilości odłowionych bezpańskich psów z terenu 
gminy Masłów”. Przedsiębiorca miał podejmować działania wynikające z umowy 
wyłącznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Urzędu.  

Przedsiębiorca P.H.U. Jarosław Dudzik złożył przy zawieraniu umowy 
zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  
z 25 listopada 2011 r. (wydane przez Wójta Gminy Górno), decyzję w sprawie 
nadania numeru identyfikacji podatkowej, zaświadczenie o numerze 
identyfikacyjnym REGON, licencję dla kierowców i osób obsługujących transport 
zwierząt wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, zezwolenie 
dla przewoźnika na transport psów, kotów, zwierząt wolnożyjących w czasie poniżej 
8 godzin wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, decyzję 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach nadającą przedsiębiorcy 
weterynaryjny numer identyfikacyjny w odniesieniu do działalności polegającej na 
transporcie zwierząt kręgowych: psów, kotów, zwierząt wolnożyjących, 
zaświadczenie o ukończeniu przez przedsiębiorcę szkolenia z zakresu zagadnień 
normujących zasady transportu zwierząt środkami transportu drogowego oraz 
obsługi zwierząt podczas transportu (dowód: akta kontroli str. 48-49, 50-57). 

Przed dniem 1 stycznia 2012 r. wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na 
podstawie uchwały Rady Gminy w Masłowie z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Masłów oraz postępowania  
z tymi zwierzętami. W uchwale określono, iż wyłapywanie zwierząt bezdomnych 
będzie miało charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne. 
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone, na mocy zawartej przez 
gminę umowy, podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie. Bezdomne 
zwierzęta miały być przetrzymywane w schronisku, a po upływie 14 dni,  
w przypadku nieodebrania przez właściciela, miały być oddawane do adopcji, 
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wystawiane na aukcji bądź poddawane eutanazji. Powyższe zapisy były niezgodne 
z treścią art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt w wersji obowiązującej w dacie 
uchwalania uchwały, zgodnie z którym uśmiercanie zwierząt mogło być uzasadnione 
wyłącznie potrzebą gospodarczą, względami humanitarnymi, koniecznością 
sanitarną, nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących, 
potrzebami nauki oraz wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody. 
(dowód: akta kontroli str. 58-59) 

Urząd dotychczas nie otrzymał żadnego zgłoszenia o potrzebie opieki nad wolno 
żyjącymi kotami. (dowód: akta kontroli str. 4) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: wyłapywanie bezdomnych zwierząt na 
terenie gminy Masłów nie odbywało się na podstawie warunków określonych  
w uchwale Rady Gminy w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, bowiem umowę na wykonywanie 
odławiania bezdomnych psów i kotów zawarto z przedsiębiorcą, który nie posiadał 
zezwolenia wydanego przez wójta gminy Masłów w trybie art. 7 pkt 6 ustawy  
o utrzymaniu czystości, co było konsekwencją niepodjęcia przez Radę Gminy 
Masłów uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Stanowiło to naruszenie art. 7 pkt 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości.  
W umowie zawartej z przedsiębiorcą wskazano urządzenia i środki przy pomocy 
których zwierzęta będą odławiane, wskazano, iż przedsiębiorca zapewnia w razie 
potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną. Nie określono natomiast miejsca 
przetrzymywania wyłapywanych zwierząt. W umowie nie określono również kto i na 
podstawie jakich okoliczności może uznać, że odłowiony pies jest agresywny  
i niebezpieczny dla ludzi i innych zwierząt. 
Odławianie bezdomnych zwierząt odbywało się bez zapewnienia im miejsca  
w schronisku dla zwierząt, bowiem ani Urząd, ani  przedsiębiorca, z którym zawarto 
umowę dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt nie mieli podpisanej umowy  
z żadnym schroniskiem dla zwierząt. Wójt gminy wyjaśnił, że z powodu braku 
umowy ze schroniskiem dla zwierząt, odławiane były wyłącznie zwierzęta 
stanowiące zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt oraz ślepe mioty. Odłowy 
prowadzone były wyłącznie na wnioski osób, które czuły się zagrożone. Stwierdził: 
„Urząd w takich sytuacjach, aby zapobiec wypadkom z udziałem bezdomnych 
zwierząt z mieszkańcami nie ma innej możliwości jak odłowienie zwierząt, które 
stwarzają zagrożenie. Jednakże po odłowieniu bezdomnego psa Urząd nie 
otrzymuje od przedsiębiorcy informacji o jego dalszych losach” (dowód: akta kontroli 

str. 60). 
W umowie z 2 kwietnia 2012 r. zawartej z przedsiębiorcą  zamieszczono zapis,  
iż przedsiębiorca po dokonaniu odłowu bezdomnych psów i kotów z terenu gminy 
Masłów, przejmuje za nie odpowiedzialność. Tak nieprecyzyjny zapis skutkował tym, 
iż w momencie odłowienia bezdomnego psa lub kota, gmina traciła możliwość 
śledzenia jego dalszych losów, tym bardziej, że nie był przestrzegany zapis umowy 
mówiący o obowiązku przedstawienia przez przedsiębiorcę Urzędowi ilości 
wywożonych psów i potwierdzenia ilości odłowionych bezpańskich psów przez 
Urząd.  
Wójt gminy wyjaśnił, iż „Informacje na temat dalszego losu odłowionych 
bezdomnych zwierząt otrzymujemy ustnie od przedsiębiorcy, który zapewnia, że 
formą opieki jaką stosuje jest adopcja na podstawie umowy adopcyjnej psa, której 
wzór został przedstawiony w Urzędzie Gminy. Wszystkie odłowione psy z terenu 
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gminy Masłów trafiają do adopcji na podstawie umowy adopcyjnej zawartej 
pomiędzy przedsiębiorcą, a osobą adoptującą. Jednocześnie Urząd Gminy 
informuje, iż przedsiębiorca nie dostarczył do tut. Urzędu ani jednej podpisanej 
umowy adopcyjnej. W związku z powyższym Urząd nie posiada wiedzy na temat 
dalszego losu odłowionych bezdomnych zwierząt”. (dowód: akta kontroli str. 30-31) 
Dodatkowo wójt gminy stwierdził: „Przedsiębiorca po wykonaniu zlecenia, jeżeli jest 
to możliwe, pokazuje wyłapane bezdomne zwierzę przywożąc samochodem  
w klatce, jednak często nie stosuje się do takiej praktyki. Zdarza się, że mieszkańcy 
zgłaszający bezdomne zwierzęta stwarzające zagrożenie, po odłowie dziękują za 
załatwienie sprawy. Faktura za odłowienie bezdomnego psa stanowi dokument 
mówiący o ilości odłowionych zwierząt. Inny dokument potwierdzający ilość 
odłowionych psów z terenu gminy nie był opracowany. Urząd nie potwierdza 
przedsiębiorcy w formie pisemnej ilości odłowionych zwierząt”. (dowód: akta kontroli 

str. 60) 
Gmina Masłów nie ma podpisanej umowy zapewniającej opiekę weterynaryjną dla 
bezdomnych zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność jednostki w kontrolowanym 
zakresie. 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki znęcania się 
nad zwierzętami. 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły dwa wnioski dotyczące znęcania się 
nad zwierzętami. Wniosek z lutego 2012 r. złożony przez Helenę J. dotyczył 
niewłaściwych warunków przetrzymywania psa w Miejscowości Masłów Pierwszy. 
Na wniosek Urzędu, u właścicielki psa została przeprowadzona kontrola przez 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach – skarga nie została potwierdzona. 
(dowód: akta kontroli str. 61-65).  
W grudniu 2011 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach próbował 
przeprowadzić kontrolę na posesji w miejscowości Mąchocice w związku ze 
skargami na złe traktowanie psów przez właściciela. Z uwagi na nieobecność policji  
i obawy co do pogryzienia przez psy, od kontroli odstąpiono. Ponowna kontrola 
wykazała, że wszystkie psy z posesji zostały zabrane, a Urząd nie posiada 
informacji o ich losie. (dowód: akta kontroli str. 66-72) 

W latach 2011-2012 do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o odebranie zwierzęcia 
właścicielowi. Na terenie gminy nie zaszły również przypadki niecierpiącej zwłoki 
konieczności odebrania zwierzęcia właścicielowi, w związku z czym nie została 
wydana żadna decyzja o odebraniu zwierzęcia właścicielowi. (dowód: akta kontroli 

str. 30-31) 

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

4. Finansowanie zadań dotyczących ochrony zwierząt 

W roku 2010 Urząd nie poniósł żadnych wydatków dotyczących zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Wydatkowano natomiast kwotę 8052 zł na sfinansowanie 
wyłapywania bezpańskich psów oraz kwotę 856 zł na utylizację jednego martwego 
psa oraz martwych ptaków. W roku 2011 wydatki na zapobieganie bezdomności 
zwierząt (sterylizacja) wyniosły 795,20 zł, koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt 
wyniósł 11.951,94 zł oraz koszt opieki weterynaryjnej wyniósł 1.648 zł. Na dzień  
30 września 2012 r. wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt (sterylizacja) 
wyniosły 250 zł, koszt wyłapywania bezdomnych zwierząt wyniósł 10.499,90 zł oraz 
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koszt opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, które uległy wypadkom – 1050 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 74-80) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: Wydatki na wyłapywanie bezpańskich 
zwierząt w kwocie 30.503,84 zł Gmina poniosła regulując faktury wystawione przez 
podmioty, które nie posiadały zezwolenia wójta na wykonywanie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, i które nie zapewniały miejsc w schronisku dla zwierząt. 
(dowód: akta kontroli str. 81-127) 

W przypadku faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Grzegorz Rymarski ze Starachowic na kwotę 2.952 zł za „odłów bezpańskich, 
agresywnych psów z miejscowości Wola Kopcowa, Ciekoty, Mąchocice Kapitulne”, 
pochodziła ona od przedsiębiorcy, z którym gmina miała podpisaną jedynie umowę 
zlecenia. (dowód: akta kontroli str. 128-130) 

W żadnej z umów zawartych z podmiotami zajmującymi się ochroną przed 
bezdomnymi zwierzętami nie zastosowano ryczałtowego sposobu wynagradzania. 

Urząd nie przeprowadzał u podmiotu zajmującego się odławianiem bezpańskich 
zwierząt żadnych kontroli. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3, wnosi o: 

1. Opracowanie i przedstawienie Radzie Gminy wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

2. Zamieszczanie w Programie zapobiegania bezdomności zwierząt wszystkich 
elementów wymaganych przez art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, w tym 
informacji o wysokości środków przeznaczonych na jego realizację. 

3. Przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorcy prowadzącego na terenie gminy 
działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

4. Zawarcie umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, w którym 
umieszczane będą bezdomne zwierzęta z terenu gminy. 

5. Zawarcie umowy z wybranym lekarzem weterynarii w celu zapewnienia 
całodobowej pomocy zwierzętom poszkodowanym na skutek zdarzeń 
drogowych. 

6. Uruchomienie edukacji w zakresie ochrony zwierząt, w oparciu o zapisy zawarte 
w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

7. Realizowanie wydatków na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
poprzez kierowanie ich na rzecz podmiotów posiadających wymagane 
zezwolenia na prowadzenie działalności oraz dla zapewnienia skutecznego 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

                                                      
3 Dz.U. z 2012 r., poz.82 
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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 o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, dnia …… stycznia 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 
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