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Wystąpienie pokontrolne 

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

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Urzędzie Miasta Nowy 

Targ kontrolę przestrzegania prawa ochrony zwierząt. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 

przez Pana Burmistrza w dniu 6 sierpnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 

60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie 

przestrzegania prawa ochrony zwierząt. Tę ocenę ogólną uzasadniają następujące uwagi 

i oceny szczegółowe: 

1. NIK pozytywnie ocenia Regulamin utrzymania czystości i porządku. Uwzględniał on 

zasady postępowania ze zwierzętami w miejscach publicznych. Na etapie przygotowania 

tego regulaminu było on konsultowany i uzyskał pozytywną opinię państwowego 

inspektora sanitarnego. 

2. Izba pozytywnie ocenia równieŜ podjęcie przez Radę Miasta uchwały o wyłapywaniu 

bezdomnych zwierząt, której projekt uzgodniono z  powiatowym lekarzem weterynarii 

i uzyskano opinię Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wyłapywaniu zwierząt nadano 
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stały charakter, a takŜe określono zasady postępowania odnośnie bezdomnych zwierząt 

w schronisku. 

Dotychczas Urząd nie przedstawił stosownego projektu, a Rada Miasta nie 

skorzystała z moŜliwości uchwalenia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, 

określonej w art. 11a ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.). W ocenie Izby, wprowadzenie takich uregulowań 

mogłoby sprzyjać ograniczaniu bezdomności zwierząt.  

3. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu i w zakresie czynności wyznaczonego 

pracownika ustalono zadania związane z ochroną praw zwierząt. Wykonywanie tych 

czynności powierzono pracownikowi bez odpowiedniego przygotowania zawodowego lub 

przeszkolenia w zakresie zagadnień związanych z wykonywaniem tych zadań, jednak Izba 

nie zgłasza uwag do prawidłowości wykonywania czynności objętych tym zakresem. 

4. Zwrócenia uwagi wymaga, Ŝe realizacja zadań w zakresie ochrony praw zwierząt nie była 

przedmiotem kontroli Urzędu, natomiast kontrolowano bieŜąco dokumentację 

rozliczeniową Schroniska. 

5. NIK pozytywnie ocenia sposób reagowania na zgłoszenia przypadków niehumanitarnego 

traktowania psów. Podjęte działania pozwoliły na znalezienie nowych opiekunów dla tych 

zwierząt.  

6. Problem bezdomności zwierząt na terenie Miasta nie był przedmiotem skarg i wniosków 

mieszkańców miasta lub organizacji społecznych, niemniej w ocenie NIK, brak było 

odpowiedniej współpracy Urzędu z Inspekcją Weterynaryjną oraz Nowotarskim 

Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Dotyczyło to unormowania handlu zwierzętami 

gospodarskimi na miejskim placu targowym i przeciwdziałania bezdomności nie tylko 

psów, ale teŜ innych zwierząt domowych. Podkreślić naleŜy, Ŝe poprawa warunków 

w handlu zwierzętami gospodarskimi na targowisku nastąpiła w III kwartale 2009 r. 

Unormowaniu współpracy z wymienionym Towarzystwem słuŜyć moŜe zorganizowane, 

jeszcze podczas kontroli NIK, spotkanie z Prezesem Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami, w toku którego omówione zostały zasady dalszej współpracy z Urzędem 

Miasta. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie wnosi o: 

1. RozwaŜenie zgłoszenia do Rady Miasta projektu uchwały w sprawie zapobiegania 

bezdomności zwierząt oraz stworzenia na tej podstawie bazy danych o psach na 

terenie Miasta.  
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2. Przeprowadzanie okresowych kontroli przedsiębiorcy prowadzącego schronisko 

w zakresie prawidłowości realizacji usług na rzecz Miasta. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na postawie art. 62 ust.1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag, ocen 

i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art.61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego Panu Burmistrzowi przysługuje prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art.62 ust.2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o których mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 


