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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 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 przestrzegania w latach 2008 - 

2010 (I półrocze) prawa ochrony zwierząt w Urzędzie Miejskim w Słomnikach. 

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

przez Pana Burmistrza w dniu 14 października 2010 r. oraz omówione podczas narady 

pokontrolnej w dniu 5 listopada 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 pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają 

następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. Gmina Słomniki uregulowała zakres działań słuŜących ochronie praw zwierząt 

i wyeliminowania bezdomności zwierząt - zgodne z wymogami ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1. 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 utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

                                              
1 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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i Gminy Słomniki. Przyjęte rozwiązania nie były przedmiotem interpelacji radnych jak 

równieŜ skarg mieszkańców Gminy.  

2. Uchwałą z dnia 4 października 2007 r. Rada Miejska w Słomnikach określiła zasady 

i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki i umieszczania 

ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt na terenie województwa małopolskiego. 

Sprawy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym 

postępowaniu z nimi zostały uregulowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. W celu zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje moŜliwość 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało 

Rada Miejska upowaŜniła Pana Burmistrza do zawarcia umowy na przeprowadzanie 

wyłapywania zwierząt bezdomnych z podmiotem prowadzącym schronisko lub 

przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie województwa małopolskiego, 

w której zostaną określone zasady i warunki humanitarnego postępowania ze zwierzętami 

odpowiadające postanowieniom ustawy o ochronie zwierząt. NIK negatywnie ocenia 

realizację postanowień powyŜej uchwały. Jak wykazała kontrola NIK, Urząd w 2008 r. 

zawarł umowę na wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw zwierząt z właścicielem 

posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

lecz nie dokonywał kontroli warunków utrzymywania psów w tym schronisku oraz nie 

wyegzekwował od prowadzącego schronisko danych o liczbie wykonanych interwencji, 

a takŜe nie pozyskał Ŝadnej informacji o utrzymywanych zwierzętach.  

3. Od 1 stycznia 2009 r. Urząd nie przestrzegał postanowień art. 11 ust.1 i 3 ustawy z 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2 w sposób określony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 

4 października 2007 r. Ustawowe obowiązki Gminy były wykonywane przez podmiot 

nieposiadający wymaganego - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami i w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

Przyjęta uchwała Rady Miejskiej wprawdzie powinna zabezpieczać prawidłowe 

wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu ochrony praw zwierząt, jednak nie 

znalezienie podmiotu skłonnego podjąć się prowadzenia schroniska dla bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy uniemoŜliwiało realizację obowiązujących w tym względzie 

przepisów. 

                                              
2 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
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4. W latach 2008 - 2010 (I półrocze) Gmina na finansowanie zadań z zakresu ochrony praw 

zwierząt wydatkowała łącznie 37.286 zł. Na zadania wykonywane w 2010 r. 

zabezpieczono w budŜecie Gminy 20.000 zł. NIK negatywnie ocenia brak 

przeprowadzania właściwej kontroli zasadności wydatkowania środków publicznych. 

Ocena ta dotyczy zwłaszcza wydatkowania kwoty 16.800 zł przekazanej od 1 stycznia 

2009 r. do 30 czerwca 2010 r. przedsiębiorcy z Olkusza za usługi polegające na odbiorze 

bezdomnych psów z terenu gminy, bez równoczesnego zapewnienia w umowie warunków 

humanitarnego postępowania ze zwierzętami odpowiadających postanowieniom ustawy 

o ochronie zwierząt. 

5. Urząd prawidłowo reagował na zgłoszenia upowaŜnionych przedstawicieli organizacji 

społecznych lub Policji o przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt przez ich 

opiekunów. Działania Urzędu były podejmowane niezwłocznie i stosownie do potrzeb 

związanych z prowadzonym postępowaniem przy współpracy z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie aktywnych działań zmierzających do zapewnienia zwierzętom bezdomnym 

z terenu gminy przebywania w schronisku prowadzonego przez podmiot posiadający 

wymagane zezwolenie do wykonywania działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska. 

2. RozwaŜenie współuczestnictwa w organizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt 

z okolicznych gmin.  

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

o NIK, oczekuje od Pana Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 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 przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia 

na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 


