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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 Miasta Bełchatowa, zwanym dalej „Urzędem”, 

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

Urzędu w latach 2008 - 2010 (I półrocze). 

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

podpisanym w dniu 14 lipca 2010 r. - NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Urząd zadań  

w zakresie przestrzegania praw ochrony zwierząt, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

1. NIK ocenia pozytywnie wprowadzone na terenie Miasta Bełchatowa rozwiązania 

organizacyjno – prawne, które zapewniają humanitarne traktowanie zwierząt, a takŜe 

przyczyniają się do ograniczenia problemu bezdomności zwierząt.  

W powyŜszym zakresie Rada Miejska przyjęła dwie uchwały: z 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Bełchatów i z 27 marca 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie 

Miasta Bełchatowa oraz o dalszym postępowaniu z nimi. Projekty tych uchwał, stosownie 

do wymogu art. 4 ust. 1 ustawy o czystości i porządku w gminach2 oraz art. 11 ust. 3 

ustawy o ochronie zwierząt3, uzyskały pozytywne opinie odpowiednio: Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie. 

                                                           
1   Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm., 
2   Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). 
3   Ustawa z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, zwana dalej „uoz” (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), 
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Na terenie miasta Bełchatowa mogą być podejmowane dwojakiego rodzaju działania 

dotyczące wyłapywania zwierząt bezdomnych. I tak: w Regulaminie postępowania 

z wyłapywanymi bezdomnymi zwierzętami (załącznik do uchwały z 27 marca 2003 r. – 

zwany dalej „Regulaminem”) określono, Ŝe wyłapywanie zwierząt prowadzone będzie 

w sposób stały na zasadach interwencyjnego wyłapywania pojedynczych sztuk i okresowo 

w postaci akcji dotyczącej całego obszaru lub części miasta.  

Kontrola NIK ustaliła, iŜ nie dokonano aktualizacji zadań realizowanych przez 

poszczególne komórki organizacyjne Urzędu w zakresie objętym kontrolą. Według 

Regulaminu, decyzję o potrzebie interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt 

podejmuje, z upowaŜnienia Prezydenta, m.in. Dyrektor Wydziału Inwestycji i InŜynierii. 

Tymczasem od 1 października 2008 r.4 w Urzędzie istnieją dwie odrębne komórki 

organizacyjne, tj. Wydział Inwestycji oraz Wydział InŜynierii. Przyczyną powyŜszego 

uchybienia – jak podał w wyjaśnieniu Dyrektor Wydziału InŜynierii - było przeoczenie 

zmiany kompetencji Wydziału.  

W okresie objętym kontrolą zadania dotyczące ochrony praw zwierząt i zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom miasta zostały powierzone pracownikowi zatrudnionemu 

w Wydziale InŜynierii. Posiadał on wykształcenie wyŜsze (inŜynieria środowiska) oraz 

ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji samorządowej. Pracownik ten nie 

był jednak przeszkolony w zakresie ochrony praw zwierząt.  

2. NIK nie wnosi uwag, co do prowadzenia i organizacji pracy schroniska dla zwierząt, 

a takŜe co do działań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich 

w schronisku. 

Prezydent, realizując zadania własne Gminy określone w art. 11 ust 1 uoz, dotyczące 

prowadzenia i organizacji pracy schroniska, wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

zbierania rannych zwierząt i ich zwłok, podpisał z Przedsiębiorstwem Komunalnym 

„SANIKOM” Sp. z o.o., zwanym dalej „Spółką” (wybranym w drodze przetargu 

nieograniczonego, z zachowaniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych5) 

stosowne umowy w dniach: 28 maja 2007 r. i 26 czerwca 2009 r. Umowy te były zgodne 

z dyspozycjami art. 3 ust 1 ustawy o gospodarce komunalnej6. 

W celu naleŜytego wykonywania zadań objętych ww. umowami, w Urzędzie został 

ustanowiony koordynator do pełnienia nadzoru i dokonywania ich odbioru.  

                                                           
4 Zrządzenie nr 261/2008 Prezydenta z 30.09.2008 r. w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego, zmiana zarządzeniem nr 
135/2009 Prezydenta z 15.06.20-09 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
5   Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), 
6   Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.). 
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W ocenie NIK, faktyczny nadzór powyŜszego koordynatora ograniczał się jednak tylko do 

sprawdzenia zgodności wystawionej przez Spółkę (raz w miesiącu) faktury, z dołączonym 

do niej sprawozdaniem rzeczowo-finansowym. NIK nie podziela w tej kwestii stanowiska 

zawartego w wyjaśnieniu Dyrektora Wydziału InŜynierii, Ŝe „taka kontrola była 

wystarczająca”, gdyŜ koordynator ten miał sprawować nadzór nad właściwą realizacją 

warunków określonych w umowach, a takŜe sprawdzać wykonanie objętych nimi zadań 

Spółki. 

W latach 2008-2010 (I półrocze) na działalność schroniska i wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt przekazano Spółce z budŜetu miasta łącznie 827.283 zł. Udział tych wydatków 

w wydatkach budŜetowych wynosił w tym okresie odpowiednio: 0,42%, 0,41% i 0,68%. 

Środki te wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.  

3. W analizowanym okresie do Urzędu lub Rady Miejskiej nie wpływały skargi dotyczące 

działalności Spółki w zakresie prowadzenia schroniska lub wyłapywania bezdomnych 

zwierząt z terenu Miasta. Prezydent nie korzystał natomiast z uprawnień przysługujących 

mu na podstawie z art. 8b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

i nie zlecał przeprowadzenia w Spółce kontroli zgodności wykonywanej działalności 

z udzielonym jej zezwoleniem (decyzje z dnia 21 czerwca 2006 r.). Przyczyną braku 

takich kontroli – wg wyjaśnienia dyrektora Wydziału InŜynierii – był „brak sygnałów 

wskazujących na jakieś nieprawidłowości”. 

W toku kontroli NIK ustalono, Ŝe w dwu kolejnych umowach zawartych ze Spółką 

(z 28 maja 2007 r. i z 12 maja 2010 r.) nie określono urządzeń i środków, przy pomocy 

których mają być wyłapywane zwierzęta, a takŜe miejsc przetrzymywania tych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska, czego wymagają przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 

rozporządzenia w sprawie wyłapywania zwierząt. Dyrektor Wydziału InŜynierii 

w wyjaśnieniach podał, iŜ „przy wydaniu kolejnych umów uwzględnimy wymienione 

zapisy”. 

Po kontroli schroniska w dniu 14 marca 2007 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Bełchatowie (PLW) - decyzją z 3 kwietnia 2007 r. - zalecił: wykonanie 24 boksów dla 

psów, oddzielenia pomieszczeń dla kotów, wymiany pokrycia dachowego, dokończenia 

kładzenia glazury w pomieszczeniu kwarantanny oraz przedłoŜenia harmonogramu prac 

remontowych. Urząd zrealizował wszystkie zlecenia wymienione w decyzji, za wyjątkiem 

wykonania boksów dla psów (za zgodą PLW), co usprawiedliwiono brakiem środków 

finansowych. 
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Ponowna kontrola w schronisku przeprowadzona przez PLW w dniu 30 lipca 2009 r., 

wykazała nieprzestrzeganie przepisów § 4 ust 2 pkt 1 litera a) rozporządzenia 

z 23 czerwca 2004 r.7. W związku z tym, decyzją z 12 sierpnia 2009 r., PLW nakazał 

Urzędowi wykonanie w terminie do 31 października 2009 r. prac polegających na 

dostosowaniu posadzki w boksach dla psów oraz w korytarzu do zgodności z wymogami 

określonymi w powołanym wyŜej rozporządzeniu. Z powodu braku środków finansowych 

termin ten – na wniosek Prezydenta – PLW zmienił do 30 czerwca 2010 r. 

Wg wyjaśnienia Dyrektora Wydziału InŜynierii, Spółka, jako nowy właściciel schroniska 

przejęła te zobowiązania do wykonania. 

4. Prezydent, wypełniając dyspozycję art. 7 ust 3 ustawy o czystości i porządku - 

zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2006 r.8 określił wymagania, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Pomimo tego, iŜ przepis ten został 

zmieniony z dniem 31 lipca 2009 r., w związku z nowelizacją powołanej ustawy, to do 

czasu zakończenia kontroli NIK nie został przedłoŜony Radzie Miejskiej do uchwalenia 

projekt nowej uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, do czego zobowiązuje nowe brzmienie art. 7 ust. 3 

ustawy o czystości i porządku (ustalone w art. 11 ustawy z 23 stycznia 2009 r.9). 

Przyczyną tego uchybienia - wg wyjaśnienia Dyrektora Wydziału InŜynierii - było 

przeoczenie. 

NIK nie wnosi uwag co do sposobu przekazania Spółce (aktem notarialnym z 11 maja 

2010 r.), nieruchomości gruntowej o pow. 2,0251 h (będącej własnością miasta), na którą 

składała się działka zabudowana budynkiem schroniska, wraz z obiektami 

towarzyszącymi oraz wyposaŜeniem. Przekazanie to nastąpiło na podstawie stosownej 

uchwały Rady Miejskiej z 11 lutego 2010 r.10  

Wykonując postanowienia tej uchwały - Prezydent Miasta podpisał ze Spółką 11 maja 

2010 r. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 26 czerwca 2009 r., w związku 

z przekazaniem schroniska tej Spółce. Spowodowało to podpisanie 12 maja 2010 r. nowej 

                                                           
7   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych 

do prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). 
8   Zarządzenie nr 104/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z 5.06.2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

9   Ustawa z 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 
publicznej województwa (Dz. U. Nr 92., poz. 753), 

10  Uchwala Rady Miejskiej XLVIII/362/10 z 11.02.2010 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę działek połoŜonych  
w obrębie Miasta stanowiących własność Miasta i SANIKOM oraz podwyŜszenie kapitału zakładowego SANIKOM. 
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umowy ze Spółką na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w okresie od 

12 maja do 11 lipca 2010 r. 

 

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) dokonanie w Regulaminie (załącznik do uchwały z dnia 27 marca 2003 r.) zmian 

w zakresie kompetencji Wydziału do podejmowania decyzji o wyłapywaniu zwierząt, 

2) przeszkolenie pracownika Wydziału InŜynierii wykonującego obowiązki objęte 

kontrolą, w zakresie ochrony praw zwierząt, 

3) egzekwowanie rzetelnego sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem warunków 

określonych w umowach zawieranych ze Spółką, 

4) przeprowadzanie okresowych kontroli podmiotów prowadzących działalność 

(określoną w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach) w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym im 

zezwoleniem,  

5) przedłoŜenie Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt nowej uchwały w sprawie 

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie dni 15 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, uwag  

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

właściwej komisji NIK. 

 
 


