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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Zbigniew Stachowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83784 z dnia 19 listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Chełmiec; 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bernard Stawiarski, Wójt Gminy Chełmiec 
(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
wykonywania zadań Gminy Chełmiec dotyczących ochrony zwierząt w latach 2011 – 2012. 

 

Ustalenia kontroli wykazały, że Rada Gminy Chełmiec, zwana dalej Radą Gminy, nie 
podporządkowała się rygorom przepisów odnoszących się do opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez nieuchwalenie Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, określonego 
w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2. 
Gmina nie realizowała również części zadań wymienionych w art. 11a ust. 2 pkt 2 – 4 oraz 
6 ustawy o ochronie zwierząt, tj.: odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji 
albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt, usypiania ślepych miotów, opieki nad 
wolno żyjącymi kotami. 
Rada Gminy, nie określiła w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk wskazanych 
w art. 7, ust. 3 pkt. 3 i 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach3 zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości do czego była zobowiązana od 
1 sierpnia 2009 r.4 
Wójt Gminy Chełmiec nierzetelnie przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie 
czasowego odebrania zwierząt gospodarskich, a działania związane z przeciwdziałaniem 
bezdomności zwierząt były niewystarczające wobec skali zjawiska opisanego 
w informacjach kół łowieckich i Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. 
 

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

negatywna. 
2 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.  
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm. 
4 Art. 11 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań 

administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie obowiązków dotyczących organizacji opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, w tym regulacji prawnych 
odnoszących się do ochrony zwierząt 

1.1. Uchwały Rady Gminy odnoszące się do ochrony zwierząt 

Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK, Rada Gminy nie określiła w drodze uchwały wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia 
schronisk. Obowiązek taki został nałożony przez art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 
i obowiązywał od 1 sierpnia 2009 r. Wójt nie przedłożył Radzie projektu takiej uchwały 
uznając, że do 28 listopada 2012 r. obowiązywało zarządzenie nr 35/2006 Wójta Gminy 
Chełmiec z 31 maja 2006 r. Zarządzenie to zostało wydane na podstawie dyspozycji 
zawartej w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości w brzmieniu obowiązującym do 
31 lipca 2009 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 82, 248 – 250) 

Uchwałę taką podjęto dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 28 listopada 2012 r. Postanowiono, 
iż przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami powinni spełniać m.in. następujące wymagania: posiadać 
zarejestrowaną działalność gospodarczą, dysponować specjalistycznym sprzętem 
przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w sposób niestwarzający 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający im cierpienia, dysponować środkiem 
transportu przystosowanym do przewozu wyłapanych zwierząt, posiadać tytuł prawny do 
miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska, 
posiadać zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot 
prowadzący schronisko dla zwierząt, zapewnić wyłapanym zwierzętom pomoc 
weterynaryjną w razie potrzeby. W uchwale określono także wymogi stawiane 
przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. W ocenie NIK, postanowienia przyjętej uchwały wyczerpywały 
dyspozycje zawarte w art. 5 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 5.  

(dowód: akta kontroli, str. 96 – 98 ) 

Do 12 grudnia 2012 r. Urząd nie otrzymał żadnego wniosku o udzielenie zezwolenia na 
działalność związaną z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, w związku z tym Wójt nie 
udzielał zezwoleń na wyłapywanie zwierząt oraz nie zawierał porozumień w tym zakresie 
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania była ochrona zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 226 – 227, 260) 

W kontrolowanym okresie Urząd Gminy zabezpieczył opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu (zwanym dalej Schroniskiem). 
Umowy zawierane z tym podmiotem zapewniały odbiór odłowionych zwierząt oraz opiekę 
weterynaryjną i pobyt w Schronisku. 

(dowód: akta kontroli str. 3 – 12, 187 – 189, 226 – 227) 

 

1.2. Uchwalanie programu zapobiegania bezdomności zwierząt 

Przed 31 grudnia 2011 r. Rada Gminy nie uchwalała Programu zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Część zadań, wynikających z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt 
w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 16 września 2011 r. określona została w uchwale 
Rady Gminy z 18 marca 2004 r., w której ustalono m.in. wymagania wobec osób 
utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach 
publicznych oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. Według postanowień § 4 
tej uchwały psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych były traktowane jako 

                                                      
5 Dz. U. z 2008 r. Nr 213 , poz. 1342 ze zm. 
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bezdomne wskutek czego mogły być wychwytywane i doprowadzane do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt przez podmiot, z którym w danym okresie Gmina ma podpisaną 
umowę. Wyłapywanie psów mogło być prowadzone przez podmiot posiadający wymagane 
zezwolenie w każdym przypadku w odniesieniu do pojedynczych interwencji mieszkańców 
gminy dotyczących zwierząt, a w szczególności psów błąkających się bez opieki, psów 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi w przypadku, gdy istnieje podejrzenie 
choroby zakaźnej zwierząt. 
Postanowienia powyższej uchwały nie zawierały rozstrzygnięć określonych w art. 11a 
ustawy o ochronie zwierząt dotyczących: sterylizacji albo kastracji zwierząt, poszukiwania 
nowych właścicieli dla zwierząt oraz usypiania ślepych miotów.  

(dowód: akta kontroli str. 13 – 16) 

Przyczyną nieuchwalania programów zapobiegania bezdomności zwierząt przed 1 stycznia 
2012 r. wg wyjaśnień Wójta był brak ustawowego obowiązku przyjęcia takiego programu 
przez Radę Gminy. W ocenie NIK, Gmina nie skorzystała z ustawowych możliwości 
zmniejszenia problemów bezdomności zwierząt pomimo, że były one sygnalizowane przez 
koła łowieckie i Miejską Komendę Policji w Nowym Sączu.  

(dowód: akta kontroli str. 248, 251) 

 

1.3. Uchwalanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

Do 14 grudnia 2012 r. Rada Gminy nie uchwaliła Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (zwanego dalej Programem), 
pomimo że obowiązujący termin jego uchwalenia upłynął 31 marca 2012 r.6 Wójt dwukrotnie 
przedkładał Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu, tj. na sesji Rady 
28 marca 2012 r. oraz na sesji odbytej 16 października 2012 r. Rada Gminy uchwały w tej 
sprawie jednak nie podjęła, a zaprotokołowaną przyczyną jej niepodjęcia była m.in. decyzja 
Rady Gminy o wstrzymaniu się z przyjęciem Programu do czasu uchwalenia przez Sejm 
obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt7. W toku posiedzeń Rady 
zauważono, że część postanowień, ujęta w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy 
o ochronie zwierząt, była zbieżna z poglądami Rady Gminy, w tym m.in. brak wymogu 
dotyczącego wyprowadzania psów na smyczy oraz zapisów zakazujących przetrzymywanie 
psów na uwięzi przez okres dłuższy niż 12 godz./dobę. Rada Gminy wyraziła również 
sprzeciw wobec obciążania budżetu Gminy kosztami realizacji uchwalonego Programu. 
Wójt wyjaśnił, że nieuchwalenie tego Programu może stanowić formę protestu 
wyrażającego sprzeciw wobec postanowień znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Również w § 9 ust. 2 statutu Gminy Chełmiec zapisano, że 
obowiązkowe zadania własne Gminy określają ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 17 – 28) 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, przeprowadzone na sesji Rady w dniu 28 marca 2012 r. poprzedzono apelem 
Samorządu Chełmca z 6 lutego 2011 r. skierowanym do Marszałków Sejmu i Senatu RP 
oraz do 10 posłów i do jednego senatora w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 
W apelu tym Rada Gminy podała m.in.: „jako samorządowcy Gminy Chełmiec zwracamy się 
do Was Szanowni Posłowi i Senatorzy RP o ponowne pochylenie się nad zapisami ustawy 
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (…). W sytuacji gdy spora część rodziców wyjeżdża za 
granicę w poszukiwania chleba, gdy brak jest pieniędzy na ośrodki adopcyjne czy rodzinne 
domy dziecka, ustawa nakłada na samorządy lokalne m.in. obowiązek finansowania opieki 
nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie oraz opłacenia pobytu w schroniskach dla 
wyłapanych psów. Jest to kolejna ustawa, którą zleca się do realizacji samorządom, bez 

                                                      
6 Art. 11a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia z 1997 r. o ochronie zwierząt. 
7 Według protokołu z XIX sesji Rady Gminy – druk sejmowy nr 26. 
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zabezpieczenia na ten cel środków, co jeszcze bardziej pogorszy ich sytuację finansową”. 
W kolejnym apelu z 28 marca 2012 r. skierowanym do Marszałków Sejmu i Senatu RP 
Samorząd Chełmski podał m.in.: „mamy, nadzieję że nasz głos sprzeciwu wobec niektórych 
zapisów ustawy, o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu porządku 
w gminach, wpłynie na zmianę stanowiska parlamentarzystów. Chodzi o to, że część tych 
zapisów kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, (…). Ustawodawca powinien pamiętać, iż to 
człowiek i jego problemy winny być najważniejszym podmiotem rozwiązań prawa i stać 
wyżej niż bezdomny pies i kot”. 

(dowód: akta kontroli str. 29 – 63) 

Przedłożony Radzie Gminy projekt Programu zawierał zadania wyszczególnione w art. 11a 
ustawy o ochronie zwierząt. W projekcie tym nie wskazano jednak konkretnego 
gospodarstwa, któremu zamierza się powierzyć opiekę nad zwierzętami gospodarskimi, 
a wskazane umowy zawarte ze Schroniskiem nie przewidywały obligatoryjnego obowiązku 
przeprowadzania sterylizacji lub kastracji dostarczonych zwierząt do schroniska. W umowie 
zawartej ze Schroniskiem zapisano tylko, że kastracja i sterylizacja prowadzone będą przez 
lekarza weterynarii, a rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie rachunku 
przedłożonego przez lekarza weterynarii. Projekt nie zawierał także mierników realizacji 
Programu. 
Integralną część projektu Programu stanowiło zestawienie planowanych wydatków na jego 
sfinansowanie. Na realizację zadań określonych w Programie planowano wydatkować łącznie 
13 tys. zł, z tego: 0,5 tys. zł na prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej 
sterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy, 5,0 tys. zł –
zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, 2,0 tys. zł – zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 1,0 tys. zł – 
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, sterylizację albo 
kastrację, 1,0 tys. zł. – usypianie ślepych miotów w ramach zawartych umów ze 
Schroniskiem, 3,0 tys. zł – odławianie i transport odłowionych zwierząt z terenu Gminy, 
0,5 tys. zł – działalność informacyjno-edukacyjną. W projekcie Programu nie przewidziano 
wydatków na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska. 

(dowód: akta kontroli str. 18 – 25) 

Projekt Programu, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Wójt przekazał 
w obowiązującym terminie do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
w Nowym Sączu, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Nowym Sączu (TOZ), 
oraz pięciu dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 
Gminy. Opinie do projektu przekazał TOZ oraz cztery koła łowieckie (ŻBIK, CIS, RYŚ, 
JELEŃ). Pozostałe dwa podmioty nie wyraziły swojej opinii. Spośród 4 opinii otrzymanych 
od kół łowieckich; Koło Łowieckie ŻBIK i Koło Łowieckie Jeleń nie wniosły uwag do 
otrzymanych projektów. 
Koło Łowieckie CIS zwróciło uwagę na brak w Programie wykazu osób odpowiedzialnych za 
realizację Programu oraz na brak zapisów odnośnie zdziczałych psów, które całymi sforami 
dokonują ataków i w konsekwencji rozszarpywania zwierzyny łownej w miejscowościach 
Niskowa, Trzetrzewina. 

 (dowód: akta kontroli str. 25, 27, 70 – 80) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na tym, że do 14 grudnia 2012 r. Rada Gminy, wbrew 
dyspozycji zawartej w art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt nie uchwaliła Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt pomimo, że 
obowiązujący termin jego uchwalenia upłynął 31 marca 2012 r.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
wykonywania przez Gminę obowiązków dotyczących organizacji opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, w następstwie braku uregulowań w zakresie wdrożenia lokalnego Programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, o którym 
mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Realizacja zadań dotyczących zapobiegania bezdomności 
oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

2.1. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem bezdomności 

Nieuchwalenie przez Radę Gminy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt doprowadziło w konsekwencji do nierealizowania przez 
Gminę części zadań określonych w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, dotyczących 
zapobiegania bezdomności, tj.: odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji 
albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt, usypiania ślepych miotów, opieki nad 
wolno żyjącymi kotami, nie wskazano także gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich. Gmina nie organizowała i nie współfinansowała także 
działalności dotyczącej kastracji i sterylizacji zwierząt domowych. Nie wprowadzano również 
rejestracji i znakowania psów. Gmina nie organizowała i nie współorganizowała kampanii 
edukacyjnych, informacyjnych i popularyzatorskich w sferze ochrony praw zwierząt. Nie 
współdziałano również z innymi podmiotami na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Działalność informacyjno-popularyzatorska Urzędu mająca na celu zapobieganie 
bezdomności zwierząt, według wyjaśnień pracownika odpowiedzialnego za realizację tych 
zadań, ograniczała się tylko do przekazywania informacji na zebraniach wiejskich oraz na 
spotkaniach z sołtysami i radnymi. 
W 2012 r. Gmina nie podejmowała działań związanych z egzekwowaniem przepisu art. 10a, 
ust. 3 znowelizowanej ustawy zabraniającym puszczania psów bez możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna zwierzęcia. 
Realizacja tych zadań przez Urząd ograniczała się do przekazywania sołtysom 
poszczególnych wsi ustnych informacji o konieczności zgłaszania do Urzędu każdego 
przypadku „puszczania psów” bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Działań tych jednak nie 
udokumentowano. 

(dowód: akta kontroli str. 82, 248, 251) 

Nierealizowanie przez Gminę części zadań określonych w art. 11a ustawy o ochronie 
zwierząt, a w szczególności dotyczących odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej 
sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt, usypiania ślepych miotów, 
opieki nad wolno żyjącymi kotami. Nie wskazano także gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 
 

2.2. Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

W kontrolowanym okresie Urząd nie prowadził rejestru pozwalającego na bieżącą kontrolę 
otrzymanych przez Urząd zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach znajdujących się na terenie 
Gminy. W konsekwencji brak było możliwości ustalenia sposobu reagowania na zgłoszenia 
o bezdomnych zwierzętach. Wójt oraz odpowiedzialny za organizację opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi p. Jakub Potoczek, zatrudniony na stanowisku ds. ochrony 
środowiska, podali, że otrzymane informacje o bezdomnych zwierzętach były natychmiast 
weryfikowane przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za bezdomne zwierzęta 
i w zależności od tego czy wystąpiła możliwość ustalenia właściciela zwierzęcia, czy też nie 
podejmowano decyzje o oddaniu zwierzęcia właścicielowi lub o umieszczeniu zwierząt 
w Schronisku w Nowym Targu, w którym Gmina corocznie zapewniała miejsce dla 
dziesięciu bezdomnych zwierząt. Kontrola NIK wykazała jednak, że informacje te nie 
znalazły odzwierciedlenia w działaniach podejmowanych przez Urząd po otrzymaniu 
udokumentowanych zgłoszeń o występowaniu zwierząt bezdomnych na terenie Gminy. 
Stwierdzono, że w 2012 r. Urząd otrzymał dwie udokumentowane informacje o bezdomnych 
psach, w tym 13 lutego 2012 r., od Koła Łowieckiego CIS, które powiadomiło, że na terenie 
miejscowości Trzetrzewina i Niskowa grasowały sfory zdziczałych psów atakujących 
i rozszarpujących zwierzyną łowną. Podobną informację przekazał Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy, który 18 marca 2012 r. na sesji Rady Gminy poinformował o narastającym 
problemie związanym z rosnącą populacją bezdomnych psów niszczących zwierzynę leśną. 

 Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Pomimo otrzymanych zgłoszeń, Wójt nie podjął działań zmierzających do odłowienia 
bezdomnych zwierząt, lecz uznał otrzymane informacje za zbyt ogólnikowe i swoje działania 
ograniczył do zlecenia pracownikom Urzędu przeprowadzenie obserwacji terenu. Faktu 
przeprowadzenia tych obserwacji, ani ich ewentualnych wyników nie udokumentowano. 

(dowód: akta kontroli str. 7 – 12, 80, 82, 249, 251 – 252, 261 – 262) 

Problemy związane z występowaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 
potwierdzone zostały również w toku kontroli NIK. Przykładowo, według Prezesa Zarządu 
Koła Łowieckiego SZARAK w Nowym Sączu bezdomność psów jest zjawiskiem 
występującym od wielu lat, jego rozmiar wciąż rośnie, a wałęsające psy stanowią 
zagrożenie szczególnie dla dzieci. Bezdomne zwierzęta stanowią również zagrożenie dla 
zwierzyny leśnej, bowiem stwierdzono, że w sezonie łowieckim 2009/2010 i 2010/2011 
bezdomne psy zagryzły łącznie 11 saren. Prezes Koła Łowieckiego ŻBIK w Nowym Sączu 
poinformował, że zjawisko wałęsających psów występuje zwłaszcza na terenie wsi Paszyn 
i w rejonie Piątkowej. Prezes Zarządu Koła Łowieckiego CIS podał natomiast, że 
w miejscowościach Trzetrzewina, Niskowa, Świniarsko występuje nagminnie zjawisko 
bezdomnych psów, które dokonywały zbiorowego zagryzania zwierzyny. W sezonie 
łowieckim 2011/2012 znaleziono kilkanaście zagryzionych saren, przy czym trudno 
stwierdzić ilość nieodnalezionych zagryzionych saren, jednak wg oceny Koła Łowieckiego 
może to być podobna liczba. Szkody wyrządzane pośród drobnej zwierzyny leśnej są 
niemożliwe do określenia. Poważniejszym problemem jest realne zagrożenie dla ludzi, 
a zwłaszcza dla dzieci. Koło Łowieckie Jeleń w Krynicy Zdroju poinformowało, że w 2011 r. 
i 2012 r. zaewidencjonowano cztery sarny zagryzione przez psy. Ofiarami zdziczałych 
bezdomnych psów i kotów stawały się również młode zające, bażanty i kuropatwy. 
Występowanie problemów związanych z obecnością bezdomnych psów na terenie Gminy 
Chełmiec potwierdzone zostało również przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. 

(dowód: akta kontroli str. 265 – 281, 288 – 289) 

W latach 2011 – 2012 Wójt nie zawierał umów na wyłapywanie bezdomnych psów. 
W okresie tym nie prowadzono również zorganizowanego wyłapywania takich zwierząt. 
Stwierdzono, że w tym okresie Urząd Gminy zadysponował przekazanie do Schroniska 
trzech bezdomnych psów. Nie przedstawiono jednak do kontroli dokumentów 
poświadczających odłowienie tych zwierząt. Schronisko w okresie objętym niniejszą 
kontrolą nie świadczyło usług wyłapywania i odławiania bezdomnych psów na terenie 
Gminy Chełmiec, bowiem jego usługi ograniczone zostały do zabrania i zabezpieczenia 
psów zgłoszonych przez Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 7,10, 12, 82, 290 – 291) 

W kontrolowanym okresie przekazano do Schroniska trzy psy, które zostały objęte opieką 
weterynaryjną. Opieka weterynaryjna udokumentowana została fakturami wystawionymi 
przez Przychodnię Weterynaryjną w Nowym Targu za szczepienia przeciwko wściekliźnie, 
leczenie psów oraz uśpienie psa. 
W 2012 r. Urząd finansował również pobyt w lecznicy weterynaryjnej sześciu zwierząt 
poszkodowanych w kolizjach drogowych (pięć psów i jeden kot). Spośród pięciu psów 
dostarczonych do lecznicy zwierząt, 3 psy i jeden kot zostały adoptowane na podstawie 
umów adopcyjnych, jeden pies przekazany został do Schroniska i jeden pies, został 
zwrócony właścicielowi. 

(dowód: akta kontroli str. 101 – 152, 153 – 189) 

W 2011 r. i 2012 r. Gmina nie podejmowała działań w zakresie zapewnienia opieki nad 
wolno żyjącymi kotami, gdyż jak wyjaśnił p. Jakub Potoczek na terenie Gminy nie 
odnotowano zgłoszeń w sprawie wolno żyjących kotów. Jednak zauważyć należy, 
iż w projekcie Programu za zadanie priorytetowe uznano m.in. sprawowanie opieki nad 
kotami wolno żyjącymi, w tym także stworzenie warunków bytowania w miejscach ich 
dotychczasowego schronienia, oraz wspieranie osób opiekujących się społecznie tymi 
zwierzętami poprzez zapewnienie karmy w celu dokarmiania kotów. Na sprawowanie opieki 
nad wolno żyjącymi kotami zaplanowano również wydatki w kwocie 1 tys. zł. Do czasu 
zakończenia kontroli NIK, Urząd nie finansował jednak tej działalności, 

(dowód: akta kontroli str. 18, 20, 21, 228 – 229) 
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Pomimo występowania zjawiska bezdomności psów, Urząd Gminy nie podejmował działań 
zmierzających do ich odłowienia, a tym samym minimalizacji zagrożeń ze strony 
wolnożyjących psów. 

NIK ocenia negatywnie wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gdyż Urząd nie 
realizował zadań własnych Gminy, dotyczących zapobiegania bezdomności, 
wyszczególnionych w art. 11a ust. 2, pkt 2, 3 i 4 ustawy o ochronie zwierząt. 

 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki znęcania się nad 
zwierzętami 

W okresie objętym kontrolą NIK, Urząd otrzymał 8 lutego 2012 r. jedną skargę, dotyczącą 
złego traktowania psa. Według skarżącego, urzędnik Gminy w dniu 3 lutego 2012 r. 
otrzymał wiadomość telefoniczną z prośbą o natychmiastową pomoc, gdyż na jednej 
z posesji w Chełmcu konał z głodu i wyziębienia pies przykuty łańcuchem do dziurawej 
nieocieplonej budy. Zdaniem skarżącego „urzędnik wykazał się niekompetencją, gdyż nie 
powiadomił natychmiast odpowiednich służb, które udzieliłyby niezbędnej pomocy 
zwierzęciu i nie udał się na miejsce zdarzenia, aby zweryfikować otrzymane informacje. 
Wskutek powyższych zaniechań pies najprawdopodobniej nie przeżył, a właścicielka 
zwierzęcia pozbyła się dowodu bestialskiego zamęczania psa z głodu, zimna i pragnienia”. 
Kontrola NIK wykazała, że w związku z otrzymaną skargą zatrudniony na stanowisku ds. 
ochrony środowiska p. Jakub Potoczek udał się 3 lutego 2012 r. na miejsce pobytu psa 
wskazane przez osobę zgłaszającą. Oględzin jednak nie przeprowadzono gdyż posesja, na 
której miał znajdować się wskazany pies była zamknięta. Pracownik Urzędu nie powiadomił 
o zaistniałej sytuacji Policji lub Straży Gminnej, lecz telefonicznie poinformował właścicielkę 
psa o otrzymaniu zgłoszenia w sprawie złego traktowania zwierzęcia. Po uzyskaniu od 
właścicielki psa negującego stanowiska odnośnie złego traktowania psa dopiero po upływie 
3 dni od dnia zgłoszenia złego traktowania zwierzęcia, tj. 6 lutego 2012 r. oraz po 
otrzymaniu telefonicznej informacji, że pies w sprawie którego interweniowano 
prawdopodobnie nie przeżył, pracownik Urzędu dokonał oględzin, w czasie których powziął 
oświadczenie właścicielki, że pies uciekł z posesji, nie był głodzony oraz że był puszczany 
z łańcucha na noc. Nie zwrócono przy tym uwagi, że długość uwięzi, na której trzymano psa 
była krótsza od dopuszczalnej8 o jeden metr. Także Wójt Gminy nie podzielił zdania 
skarżącego i uznał skargę za bezzasadną, gdyż zdaniem Wójta urzędnik podjął interwencję 
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i wykazał się dużym zaangażowaniem.  

 (dowód: akta kontroli str. 90 – 93, 181 – 209) 

W okresie objętym kontrolą Wójt wydał jedną decyzję z 7 listopada 2011 r. o czasowym 
odebraniu właścicielowi 4 szt. bydła. W uzasadnieniu decyzji podano niewłaściwe warunki 
bytowania tych zwierząt. Decyzji nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. Decyzja 
o czasowym odebraniu zwierząt nie zawierała postanowień, na podstawie których Gmina 
zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, mogłaby obciążyć właściciela 
odebranych zwierząt kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 210 – 212) 

Odebrane zwierzęta przekazane zostały 19 października 2011 r. do (nieujętego w projekcie 
Programu) gospodarstwa. Właściciel gospodarstwa, do którego przekazano zwierzęta 
oświadczył pisemnie, że: 
1) wyraża zgodę na przyjęcie i przechowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd 

odebranych zwierząt,  
2) posiada odpowiednie doświadczenie i warunki bytowe do utrzymania zwierząt w ww. 

okresie, 
3) nie będzie dochodził aktualnie ani w przyszłości roszczeń finansowych od Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 220, 249, 252) 

                                                      
8 Art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

 Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

W dniu 20 października 2011 r. Urząd otrzymał od właścicielki odebranych zwierząt skargę. 
Według skarżącej, nie została ona poinformowana o podjętych działaniach przez Gminę, za 
wyjątkiem zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 
2011 r. Zwierzęta znajdujące się pod opieką osoby zatrudnionej w gospodarstwie zostały 
zabrane pod nieobecność właścicielki. Nie pozostawiono również pokwitowania i protokołu 
z czynności zabrania zwierząt. Dopiero w odpowiedzi na powyższe, działająca 
z upoważnienia Wójta kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska 
poinformowała właścicielkę odebranych zwierząt, że decyzją Wójta zostało orzeczone 
czasowe odebranie zwierząt na rzecz Gminy Chełmiec. Decyzja „dostarczona” została 
właścicielce odebranych zwierząt 20 października 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 213, 221) 

Pismem z 21 października 2011 r. właścicielka odebranych zwierząt odwołała się od decyzji 
Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu (SKO), które decyzją 
z 7 listopada 2011 r. zaskarżoną decyzję uchyliło w całości i sprawę przekazało do 
ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

(dowód: akta kontroli str. 214 – 219) 

W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono m.in., że niektóre z twierdzeń Organu zawarte 
w zaskarżonej decyzji nie znajdowały oparcia w materiale dowodowym, zaś protokoły 
w oparciu, o które w przeważającej części nastąpiło rozstrzygnięcie sprawy nie spełniały 
wymogów zawartych w art. 67 – 69 K.p.a.9 
W protokołach tych nie wskazano, kto i w jakim charakterze był przy przeprowadzeniu 
dowodu z oględzin obecny, z wyjątkiem protokołu z 26 lipca 2011 r., z którego wynikało, iż 
podczas oględzin przeprowadzonych w tym dniu obecna była właścicielka zwierząt. Nadto 
w protokołach nie zawarto informacji, czy odczytano je zgodnie z art. 68 § 2 K.p.a. 
wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny 
protokół podpisać. Brak było opisu przyczyn odmowy lub braku podpisu osób 
uczestniczących w oględzinach. Niezależnie od powyższego SKO zwróciło uwagę, że 
protokoły spisane ręcznie były mało czytelne, co utrudniało zapoznanie się z ich treścią. 
Nadto zwrócono uwagę, że stwierdzenie, iż zwierzęta przebywają na uwięzi na terenie 
pastwiska przez całą dobę bez dostępu do wody, nie mają możliwości schronienia się przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie zostało zweryfikowane z twierdzeniami 
strony, z których wynika, że taka sytuacja miała miejsce jednorazowo w wyniku 
szczególnych okoliczności. Także do zapisu, iż zwierzęta były w stanie utrzymania dobrym, 
„Organ zupełnie nie ustosunkował się, a niewątpliwie wskazuje on, iż stan zdrowotny 
zwierząt nie wymagał natychmiastowej interwencji. (…) Organ prowadzący postępowanie 
jest zobowiązany do zebrania i rozpatrzenia wyczerpującego materiału dowodowego, a więc 
dopuszczenia jako dowodów wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie jest sprzeczne z prawem oraz z zachowaniem zasad procesowych (art. 77 § 1, 
art. 75 § 1 K.p.a.). W końcowej części uzasadnienia SKO zwróciło uwagę, iż „w aktach 
sprawy brak jest jakiegokolwiek dokumentu pozwalającego na ustalenie kręgu stron 
postępowania”. 

(dowód: akta kontroli str. 215 – 219) 

Pismem z 31 października 2011 r. właścicielka odebranych zwierząt zwróciła się do Wójta 
o zwrot odebranych zwierząt. W piśmie wskazała, że po zwrocie zwierząt dwie sztuki 
umieszczone zostaną u sąsiada, a pozostałe w gospodarstwie brata, gdzie będą miały 
dobre warunki. W dniu 1 grudnia 2011 r., tj. po upływie 23 dni od uchylenia decyzji Wójta 
przez SKO, przedstawiciele Gminy przeprowadzili rozprawę administracyjną 
w gospodarstwie, z którego odebrano zwierzęta. W toku rozprawy stwierdzono m.in. że 
warunki w pomieszczeniach inwentarskich przeznaczonych do chowu odebranych zwierząt 
nie uległy poprawie. W związku z brakiem badań monitoringowych stada w zakresie 
białaczki, brucelozy oraz gruźlicy obecny na rozprawie lekarz weterynarii oświadczył, że nie 
ma możliwości przemieszczenia stada z tymczasowego miejsca pobytu do gospodarstwa 
właścicielki bydła. Właścicielka bydła została poinformowana pismem z 16 listopada 2011 r. 
o możliwości udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 224 – 225, 296) 
                                                      
9 Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 
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Pomimo upływu ponad jednego roku od daty uchylenia przez SKO powołanej wyżej decyzji, 
do czasu niniejszej kontroli, tj. do 4 grudnia 2012 r. Wójt nie wydał ponownej decyzji 
w przedmiotowej sprawie, gdyż - jak wyjaśnił - właścicielka odmówiła złożenia wyjaśnień 
w przedmiotowej sprawie. W ocenie NIK odmowa złożenia wyjaśnień nie powinna stanowić 
przeszkody w prowadzonym postępowaniu, bowiem zgodnie z art. 10 K.p.a. organ 
administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

(dowód: akta kontroli str. 252) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Reakcja Urzędu Gminy na zgłoszenie o niewłaściwym traktowaniu psa była  

niewystarczająca w odniesieniu do opisanego w skardze z 8 lutego 2012 r. znęcania 
się nad zwierzęciem, nie dołożono należytej staranności w celu niezwłocznego 
ustalenia warunków bytowych psa. 

2. W okresie od 14 czerwca 2011 r., tj. od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego 
do 20 października 2011 r., tj. do dnia zabrania zwierząt Urząd nie powiadomił 
właścicielki o zamiarze czasowego odebrania jej zwierząt ze względu na nieodpowiednie 
ich traktowanie, nie sporządzono protokołu z czynności zabrania zwierząt oraz nie 
pozostawiono pokwitowania odbioru zwierząt czym naruszono przepisy art. 10 § 1 oraz 
art. 67 – 69 K.p.a. 

3. Przez ponad rok Urząd Gminy nie przeprowadził, ponownego postępowania 
administracyjnego i Wójt Gminy nie wydał ostatecznej i wiążącej decyzji administracyjnej 
w przedmiotowej sprawie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu Gminy w zakresie 
reagowania na przypadki znęcania się nad zwierzętami. 

 

4. Finansowanie zadań dotyczących ochrony zwierząt, a także 
wykonywanie przez Gminę kontroli podmiotów zajmujących 
się opieką nad zwierzętami 

W 2011 r. na opiekę nad zwierzętami, Gmina wydatkowała 2 400 zł, tj. o 483 zł więcej 
aniżeli w roku poprzednim. Zarówno w 2010 r., jak i w 2011 r. wszystkie wydatki poniesione 
na te zadania przeznaczono na sfinansowanie pobytu psów w Schronisku. W 2012 r. na 
realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami wydatkowano 3 794 zł, tj. więcej 
aniżeli w całym 2010 r. i 2011 r., kolejno o: 1877 zł i 1394 zł.  
Nakłady poniesione na opiekę nad zwierzętami w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
Gminy10 wynosiły: w 2010 r. 0,07 zł, w 2011 r. 0,09 zł, a w 2012 r. 0,14 zł. 

W ewidencji księgowej Urząd nie wyodrębniał wydatków Gminy obejmujących tylko nakłady 
na wykonywanie zadań związanych z opieką nad zwierzętami. Wydatki te ujmowano 
w wyodrębnionym w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zadaniu pn. „odbiór 
padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk” (§ 4300 – zakup usług pozostałych). 

(dowód: akta kontroli str. 245 – 246) 

Na 2012 r. na realizację zadania „odbiór padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk” 
Gmina zaplanowała ogółem 10 000 zł, przy czym w zadaniu tym nie wyodrębniono 
planowanej kwoty wydatków na działania związane z ochroną zwierząt oraz na opiekę nad 
zwierzętami. Do 30 września 2012 r. na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt 
oraz na opiekę nad zwierzętami wydatkowano 3 795 zł, tj. ok. 38% kwoty planowanej na 
zadania związane z odbiorem padłych zwierząt i likwidację dzikich wysypisk. Z ogólnej 
kwoty wydatkowanej na opiekę nad zwierzętami 1 470 zł stanowiły wydatki na 
sfinansowanie pobytu zwierząt w schroniskach, a pozostałe 324 zł przeznaczono na opiekę 
nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które uległy wypadkom.  

(dowód: akta kontroli str. 246, 237 – 238) 

                                                      
10 Dane GUS http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_nowosadecki/chelmiec.pdf 
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W ocenie NIK poniesione wydatki na sfinansowanie opieki nad zwierzętami w lecznicy 
weterynaryjnej i w Schronisku zostały nierzetelnie udokumentowane, bowiem faktury 
otrzymane za prowadzoną opiekę nie spełniały niektórych wymagań określonych 
w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości11. W szczególności nie 
zawierały pełnych opisów poszczególnych operacji oraz cen i wartości poszczególnych 
usług w sposób pozwalający na ustalenie zgodności zastosowanych cen z postanowieniami 
umów zawartych przez Wójta z Centrum Weterynaryjnym OPTIMUM w Nowym Sączu 
i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu.  

Przykładowo w trzech spośród sześciu faktur wystawionych przez Centrum Weterynaryjne 
w pozycji nazwa usługi zapisano tylko usługa weterynaryjna PKD 75.00.Z. W pozostałych 
trzech fakturach oprócz nazwy usługa weterynaryjna wpisano dojazd. W żadnej spośród 
sześciu faktur wystawionych przez Centrum Weterynaryjne nie wykazano, jakiej liczby 
i jakich zwierząt faktury dotyczyły. Do faktur dołączano od jednej do trzech kart 
informacyjnych wizyty, dotyczących od jednego do trzech zwierząt objętych opieką 
weterynaryjną, spośród których część dotyczyła zwierząt bezdomnych, a cześć zwierząt 
wolno żyjących. W kartach informacyjnych opisany został m.in. zakres przeprowadzonych 
badań klinicznych oraz wyszczególnienie przeprowadzonych zabiegów. Załączniki te wraz 
z fakturą nie zawierały jednak cen poszczególnych zabiegów i operacji gospodarczych 
pozwalających na odniesienie ich liczby i rodzaju do stawek ustalonych w umowie 
o świadczenie usług. 

(dowód: akta kontroli str. 153 – 186) 

Również faktury za pobyt psów w Schronisku nie spełniały powołanych wyżej wymagań 
ustawy o rachunkowości. We wszystkich fakturach w pozycji nazwa wpisywano pobyt psa 
w Schronisku bez względu na rodzaj usług świadczonych w tym okresie przez Schronisko 
(pobyt psa, koszt doprowadzenia psa do Schroniska lub koszt zamrożenia i utylizacji zwłok 
zwierzęcych) pod pozycją ilość każdorazowo wpisywano „1” bez względu na liczbę psów 
umieszczonych w danym miesiącu oraz łączną liczbę dni pobytu tych psów. W pozycji cena 
netto wpisywano łączną kwotę netto należności z tytułu wszystkich usług świadczonych 
w danym miesiącu w tym za: pobyt psa w Schronisku, doprowadzenie psa do Schroniska 
oraz zamrożenie, przechowywanie i utylizację martwego psa. Określając koszt 
doprowadzenia psa do Schroniska w sprawozdaniach załączonych do faktur podawano 
tylko kwotę netto, natomiast nie wskazywano odległości na jaką pies był transportowany 
oraz ceny jednostkowej za 1 km transportu zwierzęcia. Wynikało to z zapisów umowy 
zawartej przez Urząd ze Schroniskiem, wg której koszty odbioru i transportu psów do 
Schroniska, nie zostały określone stawką ryczałtową, lecz były iloczynem odległości na jaką 
psy były transportowane oraz stawki za 1 km, która w 2011 r. wynosiła 1,20 zł/km netto, 
a w 2012 r. 1,40 zł/km netto. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 10, 101 – 157) 

Za usługi przeprowadzone przez Centrum Weterynaryjne w 2012 r. Urząd otrzymał łącznie 
6 faktur na łączną kwotę 2 324 zł. Za pobyt psów w Schronisku w 2011 r. otrzymano 
12 faktur na kwotę 2 400 zł, natomiast do 14 grudnia 2012 r. rozliczono 10 faktur na 
1 615 zł. Wszystkie faktury za pobyt psów w schronisku oraz za opiekę weterynaryjną nad 
zwierzętami, które uległy wypadkom, zostały zatwierdzone pod względem merytorycznym 
przez pracownika Urzędu p. Jakuba Potoczka. 

(dowód: akta kontroli str. 101 – 151, 230 – 231) 

W okresie objętym niniejszą kontrolą Gmina nie ponosiła wydatków na wyłapywanie psów 
przez podmioty niemające wymaganych zezwoleń oraz na wyłapywanie zwierząt w sytuacji 
braku zapewnienia miejsc w schronisku. Nie zawierano również umów na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do czasu zakończenia kontroli, tj. do 
14 grudnia 2012 r. Urząd przeprowadził jedną kontrolę Schroniska – w dniu 17 lutego 
2011 r. Z czynności tej jednak nie sporządzono żadnego dokumentu, np. protokołu kontroli 
lub notatki. W ocenie NIK zaniechanie takie wskazuje na brak rzetelności przy sprawdzaniu 
prawidłowości realizacji zleconych usług finansowanych ze środków publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 247) 

                                                      
11 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Poniesione wydatki na sfinansowanie opieki nad zwierzętami w lecznicy weterynaryjnej 
i schronisku były dokumentowane nierzetelnie, gdyż faktury otrzymane za prowadzoną 
opiekę nie spełniały wymagań określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 
Dokumenty te nie zawierały opisów poszczególnych operacji gospodarczych oraz nie 
pozwalały na ustalenie przyjętych do wyliczeń cen i wartości poszczególnych usług. 

Zapisy ewidencji księgowej oraz faktur otrzymanych przez Urząd, za opiekę nad 
zwierzętami, które uległy wypadkom nie zezwalały na rozdzielenie kosztów opieki 
sprawowanej nad zwierzętami wolno żyjącymi (sarny, dziki) od kosztów tej opieki 
sprawowanej nad zwierzętami bezdomnymi, gdyż dokumenty te nie zawierały pełnych 
opisów poszczególnych operacji oraz ich wartości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze finansowania zadań dotyczących 
ochrony zwierząt, a także wykonywania przez Gminę kontroli podmiotów zajmujących się - 
na podstawie umów - opieką nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

IV. Uwagi i 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 Kontroli12, wnosi o: 

1) przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy analizy skutków niepodejmowania 
uchwał w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

2) realizację zadań określonych w art. 11a ust. 2 pkt. 2 – 6 ustawy o ochronie zwierząt, 
a dotyczących zapobiegania bezdomności; 

3) prowadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji pozwalającej na bieżący nadzór nad 
prawidłowością działań podejmowanych przez pracowników w związku 
z otrzymywanymi zgłoszeniami o bezdomnych zwierzętach; 

4) wprowadzenie procedur zapewniających ścisłą kontrolę merytoryczną i formalną 
dokumentów księgowych otrzymywanych w związku z prowadzoną opieką nad 
zwierzętami; 

5) rzetelne dokumentowanie prowadzonych kontroli Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt; 
6) doprowadzenie do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie 

odebranych 4 sztuk bydła. 
 

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 Krakowie. 

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. 

                                                      
12 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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. 

 

Kraków, dnia            grudnia 2012 r. 

  
  

 

  
  

Kontroler 
 

Zbigniew Stachowicz 
gł. specjalista kontroli państwowej 

  

 


