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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

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

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 

przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, zwanym dalej „Urzędem”, 

w ramach programu „Przestrzeganie prawa ochrony zwierząt”. Kontrolą objęte zostały 

działania Urzędu w latach 2008-2010 (I półrocze).  

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

podpisanym w dniu 23 lipca 2010 r. – NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Urząd zadań w zakresie 

przestrzegania prawa ochrony zwierząt, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Ocenę tę 

uzasadniają poniŜsze ustalenia. 

1. Gmina Wieluń posiadała lokalne rozwiązania prawne słuŜące ochronie prawa 

zwierząt, a takŜe mające na celu wyeliminowanie ich bezdomności. Zagadnienia powyŜsze 

uregulowane zostały m.in. w przyjętym w tej sprawie w 2006 r. przez Radę Miejską 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku (wraz ze zmianami), uchwalonym zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2 

oraz w podjętej w dniu 28 stycznia 2000 r. uchwale w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Wieluń oraz sprawowania opieki nad 

psem.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1701, ze zm. 
2 Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008, ze zm., zwana dalej „ustawą o utrzymaniu czystości”. 
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Kontrola NIK ustaliła jednak, Ŝe przed podjęciem uchwały z 28 stycznia 2000 r. nie 

zasięgnięto opinii upowaŜnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w 

Polsce lub innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania, co 

przewidywał przepis art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3, w 

brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia uchwały. Ponadto postanowienia tej uchwały 

ograniczały się tylko do psów, natomiast zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o utrzymaniu 

czystości do obowiązków Gminy naleŜy zorganizowanie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, nie tylko przed psami.  

W § 1 ust. 4 przedmiotowej uchwały określono, Ŝe pies, który nie zostanie odebrany 

ze schroniska przez właściciela w ciągu 14 dni, staje się własnością schroniska, a w § 3, Ŝe 

wydanie właścicielowi psa ze schroniska moŜe nastąpić po uiszczeniu opłaty związanej 

z kosztami utrzymania i leczenia. Rozwiązania takie występowały w uchwałach innych gmin 

i zostały w trybie nadzoru uznane przez wojewodów za niewaŜne4. Pan Burmistrz, 

poinformowany przez kontrolera o powyŜszych nieprawidłowościach, podjął działania, w 

wyniku których Rada Miejska w dniu 14 lipca 2010 r., po zasięgnięciu opinii i dokonaniu 

uzgodnień określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, przyjęła uchwałę zgodną 

z powołanym przepisem. 

2.  NIK pozytywnie ocenia przygotowanie organizacyjne Urzędu do wykonywania zadań 

w zakresie ochrony prawa zwierząt. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu zadania 

powyŜsze, w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem schroniska dla 

bezdomnych psów, wykonywał Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zadania 

te określono w zakresach obowiązków Naczelnika i jednego z pracowników tego Wydziału. 

NIK nie wnosi uwag do przygotowania zawodowego ww. osób, zauwaŜa jednak, iŜ Ŝadna 

z nich nie była dotychczas przeszkolona w zakresie zadań związanych z ochroną prawa 

zwierząt. Szkolenie takie zostało zgłoszone przez Naczelnika WGKiM do planu szkoleń, na 

2010 r. 

Zdaniem NIK przyjęte w Gminie uregulowania w zakresie ochrony prawa zwierząt nie 

rozwiązują przyczyn bezdomności zwierząt. Projekt programu zapobiegającego bezdomności 

zwierząt, którego moŜliwość przyjęcia wynika z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, 

                                                 
3 Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002, ze zm. 
4 rozstrzygnięcia nadzorcze: z dnia 28 września 2005 r. Wojewody Zachodniopomorskiego PN.2.W.0911/156/05 

(OwSS 2006/1/12) oraz z dnia 29 kwietnia 2009 r. Wojewody Podlaskiego NK.II.ZCH.0911-57/09 (Dz. Urz. 

Podlaskie 2009/102/1133) 
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był na etapie przygotowania. Nie prowadzono, ani nie wspierano akcji promujących adopcję 

zwierząt lub słuŜących ochronie prawa zwierząt. 

Realizacją zadań dotyczących przestrzegania prawa zwierząt interesowała się Rada Miejska, 

która m.in. poprzez udział radnych w wizjach terenowych zapoznawała się z warunkami 

bytowania zwierząt w schronisku. 

Lokalizacja istniejącego schroniska przy ul. Zielonej, jak i przewidywane inne lokalizacje pod 

nowe schronisko, były przedmiotem skarg i protestów mieszkańców. Ostatecznie w dniu 

14 lipca 2010 r. Rada Miejska określiła nową lokalizację dla schroniska dla zwierząt.  

3. NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Urzędu 

zmierzające do poprawy warunków bytowania zwierząt w schronisku. 

Schronisko, będące własnością Gminy, do końca kwietnia 2009 r. prowadzone było przez 

Fundację Zwierzyniec, a od maja 2009 r. przez Zakład Usług Leśnych i Komunalnych „Echo” 

Jan Urbaniak. 

Podmioty te nie posiadały 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. 

ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe podmioty ubiegające się o prowadzenie schronisk nie mogły posiadać 

tych zezwoleń, gdyŜ nie zostały określone wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o ich uzyskanie. Uchwałą5podjętą w dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada Miejska w 

Wieluniu – realizując obowiązek przewidziany w art. 7 ust. 3 ww. ustawy w brzmieniu 

obowiązującym od 1 sierpnia 2009 r. – określiła powyŜsze wymagania. Do określenia 

wymagań, jakie winien spełniać podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, zgodnie z 

art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości w brzmieniu obowiązującym do 30 lipca 2009 r., 

zobowiązany był Pan Burmistrz. W tej sprawie wyjaśnił Pan, Ŝe nieokreślenie wymagań 

wynikło z przeoczenia.  

NIK zauwaŜa, Ŝe umowy z Fundacją Zwierzyniec oraz z Zakładem „Echo” nie zawierały 

wskazania urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie 

określały równieŜ środków transportowych do ich przewozu, co jest wymagane przepisem § 5 

ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt6. NIK 

zauwaŜa nadto, iŜ nie jest spełnieniem powyŜszego wymogu, na co wskazał Pan Burmistrz w 

wyjaśnieniu, złoŜenie w ofercie przetargowej oświadczenia wykonawcy o posiadaniu 

                                                 
5 Nr XLVII/512/10 
6 Dz. U. nr 116, poz. 753 
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odpowiednich warunków technicznych, osobowych i finansowych do świadczenia 

omawianych usług. 

Z dniem 30 kwietnia 2009 r. Gmina rozwiązała umowę z Fundacją Zwierzyniec bez 

wypowiedzenia, z powodu nieprawidłowego i niestarannego realizowania przedmiotu 

umowy, w szczególności przyjmowania do schroniska psów z terenu innych gmin, pomimo 

zakazu wydanego w dniu 8 maja 2007 r. W ocenie NIK, nadzór Urzędu nad przestrzeganiem 

przez Fundację Zwierzyniec warunków umowy i wydanego zakazu był niewystarczający. 

Zdecydowane działania wobec Fundacji Zwierzyniec podjęto dopiero w wyniku wskazania, w 

lutym 2009 r., przez Fundację dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR, nieprawidłowości 

w działaniu schroniska, m.in. ciasnotę pogwałcającą dobrostan zwierząt. 

W okresie objętym kontrolą Gmina zapewniła wykonywanie w schronisku raz w miesiącu 

usług dezynsekcji i deratyzacji oraz odbiór zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu 

Gminy przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców. Schronisko było takŜe nadzorowane 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Od miesiąca maja 2009 r. Gmina zapewniła 

zwierzętom w schronisku opiekę weterynaryjną, wcześniej usługę tę zapewniła Fundacja 

Zwierzyniec. 

NIK nie wnosi uwag do wykorzystania środków na finansowanie zadań w zakresie 

przestrzegania ochrony prawa zwierząt. Corocznie Gmina uwzględniała w budŜecie środki na 

realizację tych zadań. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących schronisko ustalone było 

w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Udział wydatków na schronisko w 

wydatkach Gminy wzrastał z 0,11% (77.195 zł) w 2008 r. do 0,22% (155.676 zł) w 2009 r. i 

0,35% (114.185 zł) w I półroczu 2010 r. Środki na prowadzenie schroniska przekazywano 

terminowo. W okresie lat 2008–2010 (do 30 czerwca) wydatki Gminy za usługi na rzecz 

schroniska (m.in. dezynsekcja, deratyzacja, nadzór weterynaryjny, utylizacja) wyniosły 

44.893 zł, a wydatki rzeczowe 31.201 zł (budowa budynku gospodarczego z boksami dla 

psów, wykonanie płotu, zakup stołu zabiegowego, czipów i czytnika elektronicznego). 

Wcześniej, w 2007 r., wydatkowano 86.865 zł na remont schroniska w tym wymianę 

ogrodzenia i utwardzenie gruntu.  

4. Do Urzędu docierały skargi i informacje od organizacji społecznych, mediów, osób 

fizycznych i Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nieprzestrzegania prawa ochrony 

zwierząt w schronisku. 

Od 9 stycznia 2010 r. pani A.C. w pismach kierowanych do Urzędu informowała 

o nieprawidłowościach w schronisku. W związku z pismami pani A.C., kontrolę w dniach 11 

i 13 stycznia 2010 r. przeprowadziła Inspekcja Weterynaryjna, w tym 13 stycznia 2010 r. 
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z udziałem pracowników Urzędu. Kontrole te potwierdziły brak ocieplenia bud i kojców. 

Decyzją z 13 stycznia 2010 r. PLW nakazał właścicielowi Zakładu „Echo” zapewnić 

odpowiednie warunki dobrostanu zwierząt w schronisku, adekwatne do panujących 

warunków atmosferycznych.  

Następną decyzją z 20 stycznia 2010 r., PLW nakazał równieŜ właścicielowi Zakładu „Echo” 

w Wieluniu poprawić system oznakowania i identyfikacji zwierząt przebywających 

w schronisku oraz zmodyfikować sposób prowadzenia wykazu zwierząt, tak aby w sposób 

jasny i czytelny odzwierciedlał liczbę zwierząt w schronisku. Ponadto, PLW pismem 

z 22 stycznia 2010 r. powiadomił Burmistrza, Ŝe w schronisku jest zbyt duŜa liczba psów, 

a ewidencja zwierząt prowadzona jest w sposób nierzetelny.  

Podejmowane działania Urzędu zmierzające do zmniejszenia zagęszczenia psów 

w schronisku, poprzez odpłatne przekazanie do innego schroniska, nie przyniosły rezultatu. 

śadne z 9 schronisk, do których Urząd zwrócił się w styczniu i w marcu 2010 r., nie zgodziło 

się na przyjęcie proponowanej liczby psów z terenu Wielunia. Dla poprawy czytelności 

ewidencji psów w schronisku Urząd wprowadził w 2010 r. ich czipowanie. 

Dochodzenie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Wieluniu, w sprawie 

znęcania się w okresie od maja 2009 r. do lutego 2010 r. przez pracowników Zakładu „Echo” 

w Wieluniu nad bezdomnymi psami przyjętymi do schroniska, wszczęte na podstawie 

informacji osób fizycznych, zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. 

5. W związku z niemoŜnością zapewnienia właściwych warunków bytowania zwierząt (psów) 

w istniejącym schronisku, Urząd dokonał w lipcu 2010 r. wyboru podmiotu „Przytulisko i 

hotel dla zwierząt domowych FUNNY PETS Marta Szturma”, jako wykonawcy zamówienia 

publicznego pn. „Schronisko dla zwierząt” obejmującego prowadzenie schroniska 

i wyłapywanie psów. Zamówienia udzielono na okres 3 lat, do czasu wybudowania własnego 

obiektu. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiła m.in., Ŝe o udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: uprawnienie do prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt (pkt. 5 lit. A.2.a) oraz uprawnienie do ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami (pkt. 5 lit. A.2.b). Dokumentami, jakie mieli dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu były: zezwolenie na 

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wymagane art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o 

utrzymaniu czystości; decyzja o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru 

identyfikacyjnego, wydana na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
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ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt7; a takŜe aktualne 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

wymagane art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości. 

W ocenie NIK, wybrany wykonawca nie posiadał uprawnień wskazanych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia do wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu 

schroniska, ani działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Uprawnienia 

te nie wynikają z przedstawionych dokumentów mianowicie: 

− decyzja nr 146 z 7 marca 2005 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu o nadaniu 

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, nie dotyczy prowadzenia schroniska, lecz 

innego rodzaju działalności nadzorowanej – hodowli zwierząt na potrzeby pokazów 

zwierząt - określonej w art. 1 pkt 1 lit. l) ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

− zaświadczenie z dnia 16 marca 2010 r. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

które samo nie stanowi podstawy do podjęcia działalności w zakresie prowadzenia 

schroniska i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, gdyŜ zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej8, wykonywanie 

działalności gospodarczej w omawianym zakresie wymaga zezwolenia (decyzji 

administracyjnej), 

− dokument pt. „Zezwolenie”, w którym Wójt Gminy Sieradz wyraził zgodę na 

prowadzenie Przytuliska…”FUNNY PETS” od 15 maja 2010 r., a w zakresie działalności 

wyszczególnił m.in. ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, nie został wydany w formie 

decyzji, jak wymaga tego art. 7 ust. 6 w związku z ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości, który stanowi, Ŝe zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk 

dla bezdomnych zwierząt udzielane jest w drodze decyzji. PrzedłoŜone zezwolenie nie 

zawiera wskazania podstawy prawnej i daty wydania, nie spełnia zatem wymogów 

określonych w art. 107 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego. 

W świetle powyŜszych ustaleń NIK nie podziela stanowiska Pana Burmistrza 

przedstawionego w wyjaśnieniu, Ŝe złoŜone przez wykonawcę zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenie na prowadzenie Przytuliska… świadczą 

o spełnieniu przez przedsiębiorcę wymogów uprawniających do udziału w postępowaniu, jak 

równieŜ Ŝe wykonawca posiadający zezwolenie na prowadzenie przytuliska i hotelu dla 

                                                 
7 Dz. U. z 2008 r., nr 213, poz. 1342  
8 Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm. 
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zwierząt nie ma obowiązku zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej w 

celu uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) PrzedłoŜenie Radzie Miejskiej projektu programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, 

2) Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia przebywania psów z terenu gminy Wieluń 

w schronisku prowadzonym przez przedsiębiorcę posiadającego wymagane zezwolenia i 

posiadającego weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany dla faktycznego zakresu 

prowadzonej działalności. 

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

NIK, oczekuje od Pana Burmistrza w terminie 20 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 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 prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag 

zawartych w tym wystąpieniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


