
ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków 
tel.: (0-12) 633 77 22, fax: (0-12) 633 74 55, e-mail: LKR@nik.gov.pl 

 

  

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kraków, dnia      sierpnia 2010 r. 

 

 
 

Pan 
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski  
Prezydent Miasta Krakowa 
Pl. Wszystkich Świętych 3/4 

31-019 Kraków  
P/10/124 
LKR-4101-06-03/2010 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 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 kontrolę w Urzędzie Miasta Krakowa, 

w zakresie przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. 

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

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

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu w zakresie objętym 

kontrolą. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. Gmina Miejska Kraków posiada rozwiązania prawne słuŜące ochronie praw zwierząt 

i wyeliminowaniu problemu bezdomności zwierząt zgodne z wymogami ustawy 

o czystości i porządku1. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 

czystości w miejscach publicznych jak równieŜ wymagania szczegółowe z zakresu 

bezpieczeństwa wobec osób utrzymujących psy zostały określone w Regulaminie 

                                              
1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008 ze zm.) 
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utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa. Przyjęte rozwiązania nie 

były przedmiotem interpelacji radnych jak równieŜ skarg mieszkańców Gminy.  

2. NIK nie wnosi uwag do opracowanego przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kraków” na 

lata 2008-2011. Przyjęty Program określa sposoby ograniczania populacji wolno Ŝyjących 

kotów i psów, liczby porzuconych zwierząt poprzez prowadzenie wspólnych akcji 

z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

oraz prowadzenie edukacji prozwierzęcej mieszkańców Miasta Krakowa.  

3. Sprawy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i rozstrzygania 

o dalszym postępowaniu z nimi zostały uregulowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku. 

4. NIK ocenia pozytywnie przygotowanie Urzędu do realizacji zadań związanych z ochroną 

praw zwierząt pod względem organizacyjnym jak i kwalifikacji oraz przygotowania 

pracowników bezpośrednio realizujących zadania.  

5. Organizacja usług związanych z ochroną bezdomnych zwierząt nie budzi zastrzeŜeń NIK 

Przyjęta uchwała Rady Miasta Krakowa dotycząca określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wyczerpuje postanowienia ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku a stosowana procedura przy wydawaniu zezwolenia 

zapewnia spełnienie tych warunków przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zezwolenie.  

W okresie objętym kontrolą, Gmina w trybie zamówienia z wolnej reki powierzyła 

Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) wykonywanie zadań 

polegających na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w budynku będącym 

własnością Gminy, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, 

wyłapywaniu i przyjmowaniu zwierząt zabłąkanych oraz odebranych właścicielom 

w trybie ustawy o ochronie zwierząt. W umowach tych zobowiązano wykonawcę do 

realizacji powierzonych zadań zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, podjętymi 

Uchwałami RMK w tym zakresie oraz udzielonym zezwoleniem, co skutecznie 

zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu ochrony praw 

zwierząt. 

6. W latach 2008 - 2009 wydatki Gminy poniesione na finansowanie zadań z zakresu 

ochrony praw zwierząt kształtowały się na poziomie 2.300 tys. zł, w tym wydatki na 
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realizację umów zawartych z KTOZ stanowiły ok. 97% kwot wydatkowanych, a pozostałe 

wydatki pokryły koszty akcji sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów wspólnie 

prowadzonych z organizacjami społecznymi. Na zadania wykonywane w 2010 r. 

zabezpieczono w budŜecie Miasta 2.268 tys. zł. NIK pozytywnie ocenia Ŝądanie od 

wykonawcy przedstawiania comiesięcznych rozliczeń z wykorzystania środków 

przekazanych na realizację zadań określonych umowami oraz przeprowadzanie kontroli 

zasadności wydatkowania środków publicznych raz w miesiącu, jak równieŜ terminowe 

i zgodne z harmonogramem przekazywanie środków z budŜetu Miasta na realizację zadań 

powierzonych KTOZ.  

7. Urząd prawidłowo reagował na zgłoszenia upowaŜnionych przedstawicieli organizacji 

społecznych lub Policji o przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt przez ich 

opiekunów. Działania Urzędu były podejmowane niezwłocznie przy współpracy 

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Policją lub StraŜą Miejską stosownie do potrzeb 

związanych z prowadzonym postępowaniem. NIK nie wnosi uwag do prowadzonych 

8 postępowań w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt2 zakończonych wydaniem 

6 decyzji o warunkowym odbiorze zwierzęcia opiekunowi z uwagi na fakt znęcania się 

nad zwierzęciem. 

Wobec braku ustaleń negatywnych NajwyŜsza Izba Kontroli nie formułuje wniosków 

pokontrolnych, a takŜe nie oczekuje od Pana Prezydenta przekazania informacji 

o wykorzystaniu uwag i ocen, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK. 

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 Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

                                              
2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) 


