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    WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

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

przeprowadziła w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łasku kontrolę sprawowania 

nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze).   

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

podpisanym w dniu 19 lipca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust.1 

ustawy o NIK, przekazuje Pani Przewodniczącej niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Z uzyskanej w toku kontroli informacji od Burmistrza Gminy i Miasta Szadek wynika, 

Ŝe Gmina realizowała ustawowe zadanie wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie dysponując 

stosownym upowaŜnieniem ze strony Rady Gminy i Miasta Szadek w postaci uchwały 

określającej warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych i dalszego postępowania z nimi. 

W okresie objętym kontrolą zlecono te czynności odpłatnie przedsiębiorcy prowadzącemu 

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ponosząc z tego tytułu wydatki w łącznej 

kwocie 99,8 tys. zł za wyłapanie 14 psów oraz utrzymywanie zwierząt. 

                                                           
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701   
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Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi 

zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z 

powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upowaŜnionego 

przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. 

Wobec powyŜszego brak przedmiotowej uchwały wskazuje na nielegalny charakter działań 

związanych z prowadzonym dotychczas wyłapywaniem bezdomnych psów.  

NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie przez Panią Przewodniczącą działań 

mających na celu zapewnienie zgodnej z powołanym przepisem realizacji omawianego 

zadania. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Przewodniczącą, w terminie 15 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania 

wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu jego realizacji 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 Pani Przewodniczącej prawo zgłoszenia 

na piśmie - do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

oceny i wniosku 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. 

 

                                                           
2 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 
 


