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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty 
kontrolą 

Od 1 stycznia 2011 r. do czasu zakończenia kontroli. 

Kontroler Jan Warszawski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 84677 z dnia  
30 listopada 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Górno, kod 26-006 Górno (zwany dalej „Urzędem”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Przemysław Łysak, wójt Gminy Górno. (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 23.545 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. 

Jako pozytywne należy uznać zawarcie w marcu 2012 r. umowy z Gabinetem 
Weterynaryjnym CITOWET w Górnie, której przedmiotem było m.in.: wykonywanie 
sterylizacji suk, kastracji psów, szczepień i pełnienie całodobowego dyżuru 
weterynaryjnego w przypadkach zdarzeń drogowych. 

                                                      
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 Górno. 
Regulacje prawne (przepisy prawa miejscowego, 
uchwały rady gminy, zezwolenia) odnoszące się do 
ochrony zwierząt 

1.1. Rada Gminy Górno 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. (dowód: akta kontroli str. 4-5, 
137) 

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 Przemysława Łysaka wynika,  
iż: „Do wójta nie wpłynął dotychczas żaden wniosek od przedsiębiorców o wydanie 
decyzji na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami. Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca, zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy,  
tj. 28.12.2012 r. celem uchwalenia. Po podjęciu uchwały zostanie uruchomiona 
procedura wypowiedzenia umowy z P.H.U. Jarosław Dudzik. (dowód: akta kontroli 
str. 138-147) 
- Urząd nie podjął działań na rzecz nawiązania współpracy z organizacjami 
społecznymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt oczekując na inicjatywę tychże 
organizacji. Jak wyjaśnił wójt Przemysław Łysak: Organizacje społeczne działające 
na rzecz zwierząt nie wykazały chęci podjęcia współpracy z Urzędem Gminy Górno. 
(dowód: akta kontroli str. 138-140) 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi wójt Przemysław Łysak, 
który nie przedstawił dotychczas Radzie odpowiedniego projektu uchwały oraz nie 
wystąpił z inicjatywą nawiązania współpracy z organizacjami społecznymi.  

1.2. Uchwałą z 29 marca 2012 r. Rady Gminy przyjęty został „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie 
Gminy Górno, (Program).  
W Programie określono jego cel, którym miało być zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zapobieganie 
zachorowaniom na wściekliznę, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt oraz 
edukacja i promowanie właściwych postaw i zachowań w stosunki do zwierząt.  

                                                      
2 Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
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W zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt Program przewiduje pokrywanie 
przez Gminę kosztów usypiania ślepych miotów, zwierząt chorych i agresywnych,  
a także sterylizacji i kastracji z zaznaczeniem, iż dotyczy to wyłącznie zwierząt 
bezpańskich. Zapewniono opiekę weterynaryjną dla zwierząt będących ofiarami 
zdarzeń drogowych (podano m.in. numer telefonu do dyżurnego lekarza 
weterynarii). Dla osób chcących przekazać informacje o znęcaniu się nad 
zwierzętami utworzono całodobowy „telefon zaufania”.  

Działania związane z realizacją Programu Gmina powierzyła Przedsiębiorstwu 
Handlowo Usługowemu Jarosław Dudzik, z którym podpisano umowę na 
wykonywanie prac polegających na odławianiu oraz transporcie bezpańskich 
zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz przetrzymywaniu zwierząt do badań 
lekarskich lub w celu ustalenia właściciela. (dowód: akta kontroli str. 6-10, 19-25) 

W uchwalonym Programie nie określono jednego z podstawowych jego celów,  
tj. realizacji zadania własnego gminy polegającego na wyłapywaniu bezdomnych 
zwierząt i zapewnieniu im opieki poprzez umieszczanie ich w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt. Nie określono schroniska do którego mogłyby być dowożone 
odłowione, bezdomne zwierzęta. Urząd nie podjął żadnych działań, aby taką umowę 
ze schroniskiem dla zwierząt podpisać, a mimo to w Programie zamieszczono zapis, 
iż przedsiębiorca zajmujący się odłowem bezpańskich zwierząt będzie je 
przekazywał do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt, zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt mogą być przeprowadzane wyłącznie w schronisku dla zwierząt, zatem 
zamieszczenie w Programie zapisów dotyczących przeprowadzania tych zabiegów 
było nieuprawnione. 

W Programie, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie 
zwierząt nie określono wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego 
realizację oraz sposobu ich wydatkowania, ograniczając się do zapisu, iż Środki 
przeznaczone na realizację niniejszego programu będą corocznie zabezpieczone  
w budżecie gminy.  

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi wójt Przemysław Łysak, 
który wyjaśnił, że brak zapisu o umieszczaniu bezdomnych zwierząt w wybranym 
schronisku dla bezdomnych zwierząt wynikał z faktu, iż telefonicznie ustalono ze 
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach oraz Schroniskiem dla Zwierząt 
w Busku-Zdroju i w Mielcu, że nie ma możliwości podpisania umowy o współpracy. 
Brak zapisu o wysokości środków finansowych na realizację zadań ujętych  
w Programie wójt wyjaśnił możliwością zwiększania środków finansowych w trakcie 
roku, bez konieczności dokonywania zmian w uchwale zatwierdzającej Program. 
(dowód: akta kontroli str. 138-141) 

1.3. Projekt Programu w dniu 20 stycznia 2012 r. przesłano do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii (PLW) oraz do trzech kół łowieckich: „ISKRA”, „JENOT” oraz 
„Cietrzew”. Projektu nie przesłano do koła łowieckiego „ROSOMAK” w Daleszycach. 

W dniu 13 lutego 2012 r. PLW negatywnie zaopiniował projekt „Programu” z uwagi 
m.in. na braku danych o lekarzu weterynarii, z którym gmina zawarła umowę, braku 
określenia podmiotu odpowiedzialnego za wyłapywanie i transport zwierząt oraz 
braku adresu schroniska, z którym gmina winna zawrzeć umowę. 

Koła łowieckie „JENOT” oraz „Cietrzew” zaopiniowały pozytywnie przedstawiony im 
projekt Programu, natomiast koło łowieckie „ISKRA” nie wyraziło swojej opinii.  

W dniu 16 marca 2012 r. wójt Gminy, po uzupełnieniu projektu Programu, zwrócił się 
do PLW o opinię na jego temat. Pozytywna opinia PLW wydana została 19 marca 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

2012 r., z zapisem - „za wyjątkiem: „Braku wskazania schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, z którym gmina zawarła umowę”. (dowód: akta kontroli str. 11-15) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
Projektu Programu nie został przedstawiony do zaopiniowania kołu łowieckiemu 
„ROSOMAK”, działającemu na terenie Gminy Górno. Jak wyjaśnił wójt Przemysław 
Łysak, zostało to spowodowane przeoczeniem. (dowód: akta kontroli str. 138-141) 

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi wójt Przemysław Łysak, 
który nie przedstawił Radzie kompletnego projektu uchwały dotyczącej Programu, 
bowiem przeoczono uzyskanie opinii jednego z kół łowieckich działających na 
terenie Gminy Górno.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie3 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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

A. Zapobieganie bezdomności 

2.1. Gmina Górno nie organizowała, ani nie współuczestniczyła w organizowaniu 
akcji kastracji i sterylizacji zwierząt domowych. Zabiegi takie były jednak 
realizowane w indywidualnych przypadkach na podstawie zawartej 20 marca 2012 r. 
umowy z Gabinetem Weterynaryjnym „CITOWET” Beata Mazur z Górna.  
Do 12 grudnia 2012 r. dokonano sterylizacji 26 suk, na co Urząd wydatkował kwotę 
6.045,45 zł. Wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone przez osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia do prowadzenia zabiegów i operacji chirurgicznych na 
zwierzętach. (dowód: akta kontroli str. 26-29) 

Na terenie gminy Górno nie jest prowadzona rejestracja i znakowanie psów. Mimo 
to, w umowie z 22 listopada 2011 r. z przedsiębiorcą PHU Jarosław Dudzik zawarto 
zapis zezwalający na wypuszczanie bezdomnych zwierząt w miejscu ich wyłapania, 
po uprzednim przebadaniu, zaszczepieniu i przeprowadzeniu zbiegu 
kastracji/sterylizacji. Zapis ten był niezgodny z treścią art. 10a ust. 3 ustawy  
o ochronie zwierząt, zgodnie z którym zabronione jest puszczanie psów bez 
możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela 
lub opiekuna. (dowód: akta kontroli str. 6-10) 

Przyjęty do realizacji Program przewidywał prowadzenie akcji edukacyjnej, głównie 
wśród młodzieży szkolnej, w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  
W praktyce zadanie to nie było realizowane z uwagi na – jak wyjaśnił wójt gminy – 
brak środków finansowych. (dowód: akta kontroli str. 140-143) 

Gmina nie współdziałała z innymi podmiotami na rzecz realizacji Programu. 
(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, iż pomimo zapisów w Programie, Gmina nie podejmowała działalności 
informacyjno-popularyzatorskiej mającej na celu zapobieganie bezdomności 
zwierząt, wójt nie zobowiązywał dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów do 
edukacji przy udziale organizacji zajmującymi się ochroną zwierząt, w Gminnie nie 
przygotowywano wspólnych materiałów edukacyjnych, prowadzenia pogadanek  

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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i szkoleń. Nie współdziałano również z innymi podmiotami na rzecz realizacji 
Programu. 
Wójt gminy Przemysław Łysak odnosząc się do braku działań dotyczących edukacji 
w zakresie ochrony zwierząt stwierdził, że „Urząd Gminy jest na etapie 
przygotowywania akcji edukacyjnej dotyczącej ochrony zwierząt. (…) Zespół Szkół 
w Krajnie uczestniczy w akcji „Pomocna Łapka”, gdzie dzieci zbierają żywność dla 
bezdomnych zwierząt w schronisku. Poznają warunki życia zwierząt  
w schroniskach, uwrażliwiają się na ich los. We wszystkich szkołach na terenie 
Gminy Górno działają koła ekologiczno-przyrodnicze (program Kapitał Ludzki), gdzie 
podejmowana jest tematyka bezdomności zwierząt i dobrego ich traktowania”. 
(dowód: akta kontroli str. 138-142) 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi wójt Przemysław Łysak, 
który zawarł umowę z przedsiębiorcą.  

B. Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

2.2. Urząd otrzymywał zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt za 
pośrednictwem telefonu oraz sporadycznie w formie pisemnych zawiadomień.  
Z dokumentacji prowadzonej w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
wynika że w 2011 r. na piśmie zgłoszone zostały dwie prośby oraz w 2012 r.  
(do 5 grudnia 2012 r. włącznie) pięć próśb o wyłapanie bezdomnych psów. Jedno 
zgłoszenie dotyczyło rannego psa potrąconego przez samochód. (dowód: akta 
kontroli str. 47). 

W badanym okresie żadnemu zwierzęciu z terenu Gminy Górno nie zapewniano 
miejsca w schronisku dla zwierząt. (dowód: akta kontroli str. 79-136) 

W dniu 22 listopada 2011 r. wójt zawarł z przedsiębiorcą PHU Jarosław Dudzik 
umowę nr 4/2011 na wykonanie prac polegających na odłowie oraz transporcie 
bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt do 50 km, z terenu gminy Górno oraz 
przetrzymaniu psa do badań lekarskich lub w celu ustalenia właściciela.  

Odławianie zwierząt miało się odbywać wyłącznie na „zgłoszenie telefoniczne” ze 
strony Urzędu, który ponadto zastrzegł, iż przedsiębiorca, przed odwozem 
wyłapanych psów zobowiązany był przedstawić pracownikowi Urzędu ilość 
wywożonych psów. Przy zawieraniu ww. umowy przedsiębiorca przedstawił 
zezwolenie na transport zwierząt wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Kielcach wraz z licencją dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt, 
decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer 
identyfikacyjny w odniesieniu do działalności polegającej na transporcie zwierząt 
kręgowych oraz umowę o współpracy z gabinetem weterynaryjnym.  

W umowie brak było zapisów dotyczących przeprowadzania przez Urząd kontroli jej 
realizacji, w szczególności warunków przetrzymywania wyłapanych zwierząt. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. (dowód: akta kontroli str. 19-25) 

Przed dniem 1 stycznia 2012 r. wyłapywanie zwierząt odbywało się na podstawie 
uchwały Rady Gminy Górno z 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz rozstrzygania o dalszym 
postępowaniu z tymi zwierzętami. W uchwale określono, że wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Górno ma charakter stały i odbywać się 
będzie na zgłoszenie interwencyjne, a wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie 
prowadzone przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie lub podmiot 
prowadzący schronisko, z którym wójt Gminy Górno podpisze stosowną umowę. 
(dowód: akta kontroli str. 30-33) 
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W dniu 1 lutego 2011 r. Gmina zawarła umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną  
w Skarżysku Kamiennej, której przedmiotem było odławianie oraz transport 
bezpańskich zwierząt do schroniska oraz przetrzymywanie tych zwierząt do badań 
lekarskich lub w celu ustalenia właściciela. W umowie zawarto zapis, iż w przypadku 
braku miejsc w schronisku, w porozumieniu z Gminą, bezdomne zwierzę po 
przebadaniu, zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, sterylizacji lub kastracji należy 
dostarczyć w miejsce wyłapania i wypuścić. Gmina nie zastrzegła sobie w umowie 
prawa do przeprowadzania kontroli jej realizacji, a w szczególności warunków 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt. (dowód: akta kontroli str. 16-18 i 34-46) 

W okresie obowiązywania umowy z 1 lutego 2011 r. zawartej z OSP w Skarżysku 
Kamiennej, przedsiębiorca wyłapał 27 psów, które, jak oświadczył prezes OSP, 
zostały przekazane do adopcji. Gmina nie dysponuje dokumentami 
potwierdzającymi adopcję ww. zwierząt.   

Przedsiębiorca PHU Jarosław Dudzik w okresie do końca listopada 2012 r. wyłapał 
11 psów. Żaden z nich nie został przekazany do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, jednakże przedsiębiorca przedstawił w Urzędzie dokumentację 
potwierdzającą, iż zostały one oddane do adopcji. (dowód: akta kontroli str. 46,  
59-78) 

Urząd dotychczas nie otrzymał żadnego zgłoszenia o potrzebie opieki nad wolno 
żyjącymi kotami. (dowód: akta kontroli str. 137) 

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

− wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Górno zostało powierzone 
podmiotom, które nie posiadały zezwolenia wydanego przez wójta gminy Górno 
w trybie art. 7 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości, co było konsekwencją 
niepodjęcia przez Radę Gminy Górno 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 obu umowach 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 umowach 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 obaj przedsiębiorcy, z którymi 
zawarto umowy 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. 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.” (dowód: 
akta kontroli str. 140-143). 

− W obu umowach zawarto zapis, że „W przypadku braku miejsca w schronisku, 
w porozumieniu z Gminą, bezdomne zwierzęta po przebadaniu, zaszczepieniu, 
kastracji lub sterylizacji należy dostarczyć w miejsce wyłapania i wypuścić”. 
Powyższy zapis jest niezgodny z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, 
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zgodnie z którym zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez 
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela. 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi wójt Przemysław Łysak, 
który nie przestrzegał zapisów uchwały Rady w sprawie Programu i zawarł umowę 
z przedsiębiorcą nieposiadającym zezwolenia wójta na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

3. Reagowanie organów Gminy Górno na przypadki 
znęcania się nad zwierzętami  

Do Urzędu nie docierały skargi, wnioski oraz informacje dotyczące znęcania się nad 
zwierzętami. Nie odnotowano wniosków Policji, lekarza weterynarii lub organizacji 
społecznych o odebraniu zwierzęcia właścicielowi (wójt nie wydawał w takich 
sprawach decyzji). Również do wyznaczonego gospodarstwa rolnego nie 
przekazywano żadnego odebranego zwierzęcia. (dowód: akta kontroli str.53 i 137) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 działalność w badanym obszarze. 

4. Legalność i gospodarność wydatków. Rzetelność 
rozliczeń 

4.1. Gmina w latach 2010-2012 (I półrocze) poniosła na finansowanie zadań 
związanych z opieką nad zwierzętami wydatki w kwocie ogółem 35.271,59 zł 
(wydatki kwalifikowano do końca 2011 r. w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, 
od stycznia 2012 r. w  rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt). 
W poszczególnych latach realizacja wydatków związanych z opieką nad zwierzętami 
przebiegała następująco: 
-  w 2010 r. w rozdziale 90095, paragraf 4300 – plan w kwocie 12.610 zł, wykonanie 
w kwocie 12.605,80 zł; 
- w 2011 r. w rozdziale 90095, paragraf 4300 – plan w kwocie 15.700 zł, wykonanie 
w kwocie  15.680,50 zł;  
- w I półroczu 2012 r. w rozdziale 90013, w trzech paragrafach: 4210, 4230 i 4300 - 
plan na cały rok w kwocie 24.000 zł, wykonanie 7.394,23 zł /wg stanu na dzień 
12 grudnia 2012 r. wydatki z tego zakresu w 2012 r. stanowiły kwotę 14.013,26 zł/. 
(dowód: akta kontroli str. 48-52 i 54-58) 

Gmina w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 12 grudnia 2012 r. część wydatków 
w kwocie 23.544,61 zł poniosła na wyłapywaniu zwierząt, 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, i tak: w 2011 r. dla OSP w Skarżysku Kamiennej w kwocie 15.602,50 zł 
oraz w 2012 r. dla P.H.U. Jarosław Dudzik w Cedzynie w kwocie 7.942,11 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 48 i 79-136) 

4.2. Za wykonanie prac wykazanych w umowie z 1 lutego 2011 r. wójt zobowiązał 
się zapłacić OSP w Skarżysku Kamiennej za jednego wyłapanego psa kwotę 
571,34 zł brutto, za jedną dobę przetrzymywania psa kwotę 35,67 zł brutto, na 
podstawie faktury wystawionej przez OSP, płatnej w ciągu 14 dni. (dowód: akta 
kontroli str. 17). Natomiast za wykonanie prac w umowie z 22 listopada 2011 r. 
z P.H.U. Jarosław Dudzik z Cedzyny, wójt zobowiązał się zapłacić za: - jednego 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Opis stanu 
faktycznego 
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wyłapanego psa kwotę 722,01 zł brutto, - jedną dobę przetrzymywania psa kwotę 
30,00 zł brutto, - zabranie z terenu Gminy psa martwego kwotę 399,75 zł, na 
podstawie faktury wystawionej przez P.H.U. Jarosław Dudzik z Cedzyny, płatnej 
w ciągu 14 dni. (dowód: akta kontroli str. 20) 

4.3. W badanym okresie pracownicy Urzędu nie prowadzili kontroli warunków 
wykonania prac określonych w trzech obowiązujących umowach, w tym dwóch 
umów o wyłapywanie psów z: OSP w Skarżysku Kamiennej oraz P.H.U. Jarosław 
Dudzik z Cedzyny oraz w umowie o świadczenie usług weterynaryjnych z 20 marca 
2012 r. z CITOWET w Górnie. (dowód: akta kontroli str. 137) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
- zapłacono kwotę 23.544,61 zł za usługi wykonywane w latach 2011-2012, przez 
dwóch przedsiębiorców nie posiadających wymaganych zezwoleń wójta, i którzy nie 
zapewniali miejsc w schronisku dla zwierząt; 
- nie prowadzono kontroli warunków wykonywania zawartych trzech umów z: - OSP 
w Skarżysku Kamiennej, - P.H.U. Jarosław Dudzik z Cedzyny oraz pomimo zapisów 
o prawie kontroli przez Gminę, w umowie z 20 marca 2012 r. CITOWET w Górnie. 

Z wyjaśnienia wójta Przemysła Łysaka w sprawie poniesionych wydatków w kwocie 
23.544,61 zł wynika, że: Brak decyzji wójta w trybie art. 7 ust 1 pkt 3, 4, 6 ustawy  
o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach w naszej ocenie jest brakiem 
formalnym. Aby realizować prawo zmuszeni byliśmy podpisać umowę z tymi 
podmiotami. Trudno też jednoznacznie zaplanować sumy jakie zostaną 
wydatkowane na ten cel. (…) Trudno zgodzić się z faktem, że te wydatki budżetowe 
są nielegalne, bowiem nie zapewniały skutecznego zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Odłowione zwierzęta znajdują domy zastępcze. Usypiamy ślepe mioty, 
prowadzimy sterylizację i kastrację Na najbliższej sesji Rada Gminy ustali 
szczegółowe warunki dla przedsiębiorców. (…) Będziemy eliminować w możliwie 
najkrótszym czasie wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie. 
Wyjaśniając kwestię nieprzeprowadzania kontroli u przedsiębiorców, wójt przyznał, 
że kontroli takich do 13 grudnia 2012 r. nie prowadzono, ale w dniu 14 grudnia 
2012 r. Helena Jamrożek – kierowniczka Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu wraz z Marią Szlufik - podległym jej pracownikiem, przeprowadziły kontrolę 
u przedsiębiorców, tj. w CITOWET w Górnie oraz P.H.U. Jarosław Dudzik 
w Cedzynie, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości. (dowód: akta 
kontroli str. 138-149) 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi wójt Przemysław Łysak, 
który podpisał umowy z dwoma przedsiębiorcami, którzy nie posiadali wymaganych 
zezwoleń wójta w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz nie 
zorganizował do 13 grudnia 2012 r. przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców, 
przez pracowników Urzędu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie5 działalność w badanym obszarze. 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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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 Kontroli6, wnosi o: 

1. Przedstawienie Radzie Gminy Górno opracowanego projektu uchwały 
określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. 

2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

3. Prowadzenie działań informacyjno-popularyzatorskich mających na celu 
zapobieganie bezdomności zwierząt. 

4. Prawidłowe realizowanie wydatków na zapewnienie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, poprzez kierowanie ich na rzecz podmiotów posiadających 
wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 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 21 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 

Kontroler Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz Jan Warszawski 

główny specjalista kp. 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


