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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/13/003 – Wykonywanie przez gminę zadań dotyczących ochrony zwierząt. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler 1. Ryszard Litwiniuk, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do 
kontroli nr 83744 z dnia 24.01.2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń (zwany w dalszej treści „UG” 
lub „Urzędem”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Stanisław Jóźwik, Wójt Gminy Wohyń. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1  
wykonywanie przez gminę zadań dotyczących ochrony zwierząt w okresie 
od 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia kontroli w jednostce (21 lutego 2013 r.). 

 

Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności:  
− uchwalenie w 2012 r. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń, 
− wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zgodnie z warunkami określonymi w uchwale rady 

gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, 

− wskazanie gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Wohyń w celu zapewnienia 
miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim, które utraciły swoje dotychczasowe 
schronienie, 

− podejmowanie przez gminę działalności informacyjno-popularyzatorskiej, mającej 
na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− niepodjęciu uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, 

− nieprzeprowadzaniu kontroli w Łukowskim Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt 
(Towarzystwo), w zakresie bytowania wyłapanych bezdomnych zwierząt, 

− wypłacie Łukowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt wynagrodzenia 
za wyłapywanie zwierząt, z naruszeniem postanowień § 4 pkt 2 porozumienia z dnia 
1 marca 2011 r. 

                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja opieki nad zwierz ętami w gminie. Regulacje 
prawne odnosz ące si ę do ochrony zwierz ąt. 

1.1. Uregulowania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się opieką nad 
bezdomnymi zwierzętami. 

Wójt Gminy nie przedłoŜył Radzie Gminy Wohyń projektu uchwały w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2, 
na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, wymagane jest 
uzyskanie zezwolenia. Wójt Gminy w latach 2011-2012 nie wydawał zezwoleń 
na prowadzenie przez przedsiębiorców schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
poniewaŜ Ŝaden z przedsiębiorców nie złoŜył takiego wniosku. 

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy zawarł dwa porozumienia 
(1 marca 2011 r. i 1 marca 2012 r.) z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt z siedzibą 
w Łukowie, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wójt Gminy nie wydawał 
Towarzystwu, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. 

 Zakres zawartych przez UG porozumień, został opisany w punkcie 1.3. 
wystąpienia pokontrolnego.   

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

1.2. Uchwalanie programu zapobiegania bezdomności zwierząt w okresie 
przed 31 grudnia 2011 r.  

Na 2011 r. Rada Gminy nie uchwaliła programu zapobiegającego bezdomności 
zwierząt. Przepis art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3 
w brzmieniu przed 1 stycznia 2012 r., nie nakładał takiego obowiązku na gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 11) 

1.3. Uchwalanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w okresie po 1 stycznia 2012 r.  

Zgodnie z terminem określonym w art. 11a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt, 
Rada Gminy Wohyń uchwałą Nr XVI/79/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie  
określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń, po zaopiniowaniu 
projektu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim 
i zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, uchwaliła roczny 
program w brzmieniu określonym w załączniku do powyŜszej uchwały. 

W załączniku określono zadania priorytetowe programu, które dotyczyły m.in.: 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy oraz ograniczenia 
populacji tych zwierząt. Zapewnienie opieki planowano realizować poprzez 
odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie zwierzętom miejsc w schronisku, 
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

                                                      
2 j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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gospodarskich, sprawowanie opieki nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt. W uchwale określono ponadto, sposób wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, umieszczania ich w schronisku oraz umieszczania zwierząt 
gospodarskich które utraciły swoje dotychczasowe schronienie w gospodarstwie 
rolnym. W uchwale wyszczególniono działania, które naleŜy podjąć w celu 
ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy (sterylizacja, 
kastracja, usypianie ślepych miotów oraz edukacja mieszkańców w zakresie 
sprawowania opieki nad zwierzętami).  

 (dowód: akta kontroli str. 11) 

Uchwałą Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 25 maja 2012 r., 
wprowadzono zmiany w §§ 4, 5 i 7 uchwały z dnia 29 marca 2012 r. sprawie  
określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń. Zmiany dotyczyły: 
nawiązania współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze 
powiat Lubartów, zapewnienia przez Gabinet Weterynaryjny w miejscowości 
Komarówka Podlaska, całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt oraz wskazania gospodarstwa w miejscowości 
Bojanówka na terenie Gminy Wohyń, w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych 
zwierząt gospodarskich, które utraciły swoje dotychczasowe schronienie. 

W umowie z dnia 25 maja 2012 r. o zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim ustalono, Ŝe właściciel gospodarstwa zobowiązuje się do: opieki nad 
zwierzętami zgodnie z zasadami chowu i ich właściwym traktowaniem, Ŝywienia 
oraz pojenia zwierząt zgodnie z ich potrzebami, dbania o stan fizyczny i psychiczny 
powierzonych zwierząt, a w razie konieczności otoczenia ich opieką weterynaryjną. 
Strony ustaliły, Ŝe za pobyt w gospodarstwie zwierzęcia (za 1 dobę), gmina uiści 
kwotę 50 zł brutto.  

(dowód: akta kontroli str. 9-25) 

Na podstawie przepisów art. 11a ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, część zadań 
z programu gmina powierzyła Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt z siedzibą 
w Łukowie. W latach 2011-2012 Gmina Wohyń zawarła z Towarzystwem dwa 
porozumienia na wykonywanie zadań związanych z opieką nad zwierzętami, 
a mianowicie: 

- z dnia 1 marca 2011 r. na wykonanie usługi wyłapania bezdomnych zwierząt 
w szczególności psów i kotów i niezwłocznym przewoŜeniu ich własnym środkiem 
transportu do wolontariuszy współpracujących z Towarzystwem w celu znalezienia 
osób, które chciałyby adoptować wyłapane zwierzęta. Usługi obejmowały poza 
wyłapaniem zwierząt, zapewnienie wyŜywienia, opieki oraz właściwych warunków 
utrzymania zwierząt u wolontariuszy i osób które je adoptowały. W  przypadku 
wyłapania zwierzęcia wymagającego interwencji lekarza weterynarii, Towarzystwo 
zobowiązało się do niezwłocznego przewiezienia zwierzęcia do Lecznicy dla  
Zwierząt w Łukowie. Za wykonanie ww. usług, tj. odłowienie do 20 szt. zwierząt 
w okresie od 1 marca 2011 r. do 1 marca 2012 r., strony ustaliły wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie 3 600 zł, płatne z góry za rok w dwóch równych ratach. 
W przypadku wyłapania większej ilości zwierząt niŜ zostało to określone 
w porozumieniu, UG będzie uiszczał 350 zł za kaŜde następne zwierzę, 

- z dnia 1 marca 2012 r. którego przedmiotem było powierzenie przez gminę 
zadań własnych w zakresie postępowania z bezdomnymi zwierzętami i opieki nad 
nimi przez Towarzystwo. Na podstawie powyŜszego porozumienia Towarzystwo 
przejęło zadania gminy w zakresie: wyłapania bezdomnych zwierząt, 
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przechowywania zwierząt (zapewnienie miejsca w schronisku), rozstrzyganie 
o dalszym postępowaniu z nimi, zgodnie z obowiązującymi ustawami 
i rozporządzeniami. W porozumieniu zastrzeŜono, Ŝe Towarzystwo przyjmuje do 
wykonania zadanie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy 
i niezwłocznym przewoŜeniu ich do wolontariuszy współpracujących 
z Towarzystwem, a następnie znalezienia osób które chciałyby adoptować 
wyłapane zwierzęta. Ustalono ponadto, Ŝe wyłapywanie zwierząt będzie 
dokonywane przy pomocy odpowiedniego sprzętu we własnym zakresie, 
Towarzystwo zapewni odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne i opiekę 
weterynaryjną. W § 3 pkt 4 zapisano, Ŝe Towarzystwo zobowiązuje się do 
wskazania miejsca przechowywania  odłowionych zwierząt od czasu ich złapania do 
zgłoszenia się właściciela zwierzęcia bądź ustalenia nowego właściciela. Za 
wykonanie ww. usług, tj. odłowienie 20 szt. zwierząt w okresie od 1 marca 2012 r. 
do 1 marca 2013 r., strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5 000 zł. W 
przypadku wyłapania większej ilości zwierząt niŜ zostało to określone w 
porozumieniu, UG będzie uiszczał 500 zł za kaŜde następne zwierzę. 

 (dowód: akta kontroli str. 26-29) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Wójt gminy nie przedłoŜył radzie gminy, projektu uchwały określającej 
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami i prowadzenia schronisk. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości,4 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Wykonywanie przez gmin ę zadań w zakresie zapobiegania 
bezdomno ści oraz opieki nad zwierz ętami domowymi. 

2.1. Zapobieganie bezdomności. 

Odpowiedzialne słuŜby gminy nie podjęły realizacji zadań o których mowa w § 9 
rocznego programu opieki nad zwierzętami, dotyczących sposobów ograniczania 
populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy, m.in. poprzez sterylizację 
i kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów. Wójt Gminy 
w wyjaśnieniu z dnia 4 lutego 2013 r. stwierdził, Ŝe gmina nie finansowała 
działalności dotyczącej kastracji i sterylizacji zwierząt domowych. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 
 Ponadto z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, Ŝe na terenie gminy nie 
wprowadzono teŜ rejestracji i znakowania psów. Propozycja była rozwaŜana, lecz 
ze względu na wysokie koszty i brak środków budŜetowych nie została 
zrealizowana. Według szacunków w gminie jest około 2 000 psów – koszty 
wprowadzenia systemu zostały skalkulowane na co najmniej dwadzieścia kilka 
tysięcy złotych. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 
 Zgodnie z art. 10a ust. 3 znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt, 
zabrania się puszczania psów bez moŜliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umoŜliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Z informacji Wójta Gminy 
wynika, Ŝe postanowienia art. 10a cyt. wyŜej ustawy na terenie Gminy Wohyń, 
                                                      
4 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizowali sołtysi z 17 sołectw. W przypadku stwierdzenia, Ŝe zwierzę znajduje się 
poza posesją, znając swoje środowisko sołtysi informowali właściciela zwierzęcia o 
 tym fakcie. Natomiast w sytuacji gdy nie moŜna było ustalić właściciela psa, 
najczęściej telefonicznie powiadamiany był UG, który podejmował decyzję o jego 
odłowieniu. Taki społeczny nadzór na terenie gminy nie generował Ŝadnych 
kosztów i przynosił dobre rezultaty. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 
 Z postanowień § 12 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń na 2012 r. wynika, 
Ŝe edukacja mieszkańców gminy w tym zakresie realizowana będzie we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 
Działania edukacyjne realizowane będą poprzez propagowanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt, organizowanie prelekcji, konkursów, akcji dla dzieci 
i młodzieŜy z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
zagadnień związanych z ich bezdomnością. 
 W 2012 r. podejmowana była przez gminę działalność informacyjno-
popularyzatorska, mająca na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. Działania 
w powyŜszym zakresie omawiano: na dwóch posiedzeniach Komisji Gospodarczej, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (22 marca i 24 maja 2012 r.), na dwóch 
sesjach Rady Gminy Wohyń (29 marca i 25 maja 2012 r.), na zebraniach sołeckich,  
w trakcie których informowano mieszkańców o ich obowiązkach wynikających 
z ustawy o ochronie zwierząt, na zorganizowanych przez dyrektorów szkół, 
spotkaniach funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu 
Podlaskim z uczniami Szkół Podstawowych z terenu gminy, na których omawiano 
sposoby właściwego zachowania się dzieci w przypadku ataku psa. Ponadto 
zagadnienia bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami były tematami zajęć 
szkolnych (stosowne wpisy w dziennikach lekcyjnych klas „0”, III i V). 

(dowód: akta kontroli str. 30-51) 
 Wójt Gminy stwierdził, Ŝe gmina na bieŜąco współpracuje z róŜnymi 

podmiotami na rzecz realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Współpraca ze spółdzielniami 

mieszkaniowymi, zarządcami obiektów wielolokalowych oraz szkołami układa się 

pozytywnie. Problemy dotyczące zwierząt są zgłaszane najczęściej do UG oraz na 

bieŜąco rozwiązywane. Nie zdarzały się na tym polu sytuacje konfliktowe lub 

niemoŜliwe do rozwiązania, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt. Poza 

tym uregulowano sprawę bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy, 

zawierając z właścicielem gospodarstwa rolnego stosowną umowę, na udzielenie 

zwierzętom schronienia i opieki. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2.2. Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie naleŜy do zadań własnych gminy.  

 Jak wyjaśnił Wójt Gminy: informacje o bezdomnych zwierzętach, wpływały 

do UG bezpośrednio od mieszkańców gminy, za pośrednictwem Policji, od sołtysów 

oraz radnych. Po sprawdzeniu przez pracownika Referatu Komunalnego UG, 

informacji o bezdomnym zwierzęciu oraz po oględzinach w terenie, podejmowano 

decyzję o zawiadomieniu wyspecjalizowanego podmiotu (Towarzystwa) w celu 

wyłapania zwierzęcia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 11) 
Z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt (przed nowelizacją) wynika, 

Ŝe 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. Przed 1 stycznia 2012 r. na terenie gminy, 
obowiązywała uchwała Nr VI/40/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt, jak równieŜ regulamin przeprowadzania akcji 
wyłapywania zwierząt  w  którym opisano sposoby i zasady przeprowadzania tych 
czynności. Ponadto zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt, uregulowano 
w porozumieniu zawartym w dniu 1 marca 2011 r z Łukowskim Towarzystwem 
Przyjaciół Zwierząt.  

Z postanowień § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.5 wynika, Ŝe organ gminy podaje do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co 
najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania 
bezdomnych zwierząt: termin ich wyłapywania, granice terenu na którym będą 
wyłapywane, adres schroniska z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po 
wyłapaniu oraz podmiot wykonujący wyłapywanie. Obowiązku tego nie wykonywał 
Wójt Gminy wyjaśniając, Ŝe: na terenie gminy działania w zakresie odławiania 

bezdomnych zwierząt podejmowane były w miarę potrzeb, tj. na podstawie zgłoszeń 

napływających z terenu gminy. 
(dowód: akta kontroli str. 11, 52-54) 

 
Warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt  w 2012 r. określono w uchwale 

Rady Gminy Wohyń Nr XVI/79/2012 z dnia 29 marca 2012 r. oraz w porozumieniu 
zawartym w dniu 1 marca 2012 r. z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt.  

Stwierdzono, Ŝe porozumienie spełniało wymagania określone w przepisach 
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, obowiązującej 
od 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, zabrania się 
odławiania bezdomnych zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla 
zwierząt, chyba Ŝe zwierzę stwarza powaŜne zagroŜenie dla ludzi lub innych 
zwierząt. W treści § 2 pkt 2 porozumienia ustalono, Ŝe Towarzystwo przejmuje 
zadania gminy w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im 
miejsca w schronisku.  

 (dowód: akta kontroli str. 19-23, 28-29, 88-89) 
W okresie objętym kontrolą, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie 

gminy zajmowało się wyłącznie Łukowskie Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt. 
Na podstawie zawartych porozumień z Wójtem Gminy, Towarzystwo zobowiązało 
się do: uŜywania podczas odłowów środków i urządzeń niepowodujących cierpień 
ani niestwarzających zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia zwierząt (takich jak obroŜe, 
smycze, kagańce, kolczatki, itp.), przewoŜenia zwierząt przystosowanym do tego 
celu środkiem transportu, utrzymywania odłowionych psów do czasu przekazania 
ich do schroniska bądź adopcji, zapewnienia w razie potrzeby, pomocy 
weterynaryjnej odłowionym zwierzętom.  

W latach 2011-2012 wyłapano 44 psy, w tym 17 w 2011 r. i 27 w 2012 r., 
na podstawie jednorazowych zgłoszeń składanych przez gminę do Towarzystwa 
Przyjaciół Zwierząt. Odłowy psów były dokumentowane przez pracownika Referatu 
Komunalnego UG w prowadzonym w formie elektronicznej, rejestrze wyłapanych 
                                                      
5 Dz. U. Nr 116, poz. 753 
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z terenu gminy zwierząt. W rejestrze wyszczególniano: ilość wyłapanych zwierząt, 
gatunek – rasę, lokalizację – miejsce przebywania, nazwisko zgłaszającego oraz 
datę zgłoszenia. 

W celu uzyskania informacji o losach 44 wyłapanych w latach 2011-2012 
zwierząt, kontroler NIK działając na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f  ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli6, zwrócił się do Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Zwierząt w Łukowie o podanie następujących informacji: czy Prezes 
posiada ewidencję zwierząt odebranych z Gminy Wohyń która umoŜliwiałaby 
ich identyfikację, gdzie zostały przewiezione wyłapane zwierzęta, co się z nimi stało, 
ile psów przekazano do adopcji a ile do schroniska? 

Prezes Towarzystwa poinformowała, Ŝe Ŝadna dokumentacja nie była 

prowadzona przez Towarzystwo odnośnie przekazywania bezdomnych zwierząt do 

adopcji, jak równieŜ do schroniska z którego korzystaliśmy sporadycznie. Naszym 

celem statutowym jest zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierząt 

a dokumentacja taka nie jest nam do niczego potrzebna tym bardziej, iŜ ludzie 

adoptujący bezdomne zwierzę mają prawo zachować pełną anonimowość. 

(dowód: akta kontroli str. 90) 
Ustalono, Ŝe UG nie prowadził w Łukowskim Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt, 

kontroli bytowania wyłapanych bezdomnych zwierząt. Uprawnienia do kontroli 
wynikały z § 6 pkt 2 porozumienia z dnia 1 marca 2012 r. 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe przy zlecaniu kolejnego odławiania zazwyczaj pytano 

przedstawicieli odławiającego o zwierzęta poprzednio przekazane. Przedstawiciele 

Towarzystwa niejednokrotnie ustnie zapewniali o naleŜytym traktowaniu 

odłowionych zwierząt. UG interesował się teŜ warunkami bytowania leczonych 

weterynaryjnie zwierząt lub pozostawionych do obserwacji, pytano teŜ 

prowadzących lekarzy weterynarii o stan zwierząt i rokowania dotyczące ich 

leczenia. Dokumentacji w powyŜszym zakresie nie sporządzano. 

(dowód: akta kontroli str. 56-58) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Niepodawanie do publicznej wiadomości, terminu rozpoczęcia wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, co naruszało § 3 rozporządzenia w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt7.  

2. Nieprzeprowadzanie w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt, kontroli bytowania 
wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu gminy. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości8 
działalność w badanym obszarze. 

 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki zn ęcania si ę nad 
zwierz ętami. 

W analizowanym okresie do UG zgłoszono jedną informację dotyczącą 
niewłaściwej opieki nad zwierzętami. Wniosek złoŜyła organizacja społeczna, 
tj. Fundacja Lubelska StraŜ Ochrony Zwierząt. Z treści wniosku wynikało, Ŝe dla 
pięciu psów będących własnością mieszkańca Gminy Wohyń, nie zapewniono 
                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 
7  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753). 
8 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
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właściwej opieki. Psy chorowały i nie były poddawane szczepieniom oraz leczeniu, 
w nieprawidłowy sposób były uwiązane, co sprawiało im ból, nie miały teŜ 
odpowiedniego schronienia przed czynnikami atmosferycznymi oraz dostępu do 
wody. Brak ogrodzenia posesji mogło powodować ryzyko kontaktu z dzikimi 
zwierzętami jak i osobami postronnymi. Według opinii lekarzy weterynarii którzy 
badali zwierzęta, stan psów zagraŜał ich Ŝyciu.  

Decyzją Wójta Gminy GK.6140.4.2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r., ze względu na 
okoliczności określone w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt,  właścicielowi 
odebrano zwierzęta i przekazano Fundacji Lubelska StraŜ Ochrony Zwierząt. 
Z analizy treści decyzji wynika, Ŝe Wójt Gminy nie obciąŜył dotychczasowego 
właściciela zwierząt, kosztami transportu, utrzymania lub koniecznego leczenia 
zwierząt. Stwierdzono, Ŝe gmina w tym zakresie równieŜ nie poniosła Ŝadnych 
kosztów. 

W okresie objętym kontrolą do UG nie wpływały skargi, dotyczące trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi dłuŜej niŜ 12 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 12-18, 92) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie9 działalność w badanym obszarze. 

4. Legalno ść i gospodarno ść wydatków, rzetelno ść rozlicze ń. 

Wydatki UG na finansowanie zadań związanych z opieką nad zwierzętami w latach 2010-
2012,  przedstawiono w tabeli (w zł): 

Zakres wydatków 2010 2011 

 
 

2012 Plan na 2013 

Wydatki w 
2013 r.  
do dnia 

zakończenia 
kontroli 

Wykonywanie zadań w 
zakresie opieki nad 
zwierzętami, w tym: 

 
5 300,00 

 
5 168,56 

 
9 493,50 

 
14 700,00 

 
- 

a) wydatki na zapobieganie 
bezdomności zwierząt 
(znakowanie, kastracja, 
sterylizacja) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

b) na sfinansowanie 
wyłapywania i pobytu 
zwierząt w schroniskach 

 
5 250,00 

 
5 064,00 

 
9 248,50 

 
14 500,00 

 
- 

c) koszty opieki nad 
zwierzętami, które: 

50,00 104,56 245,00 200,00 - 

• uległy wypadkom 
 

- - 95,00 - - 

• odebrano właścicielom na 
podstawie decyzji wójta 
(art.  7 u.o.z.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

(dowód: akta kontroli str. 62-63) 
Analiza wydatków zaewidencjonowanych na koncie 130 §§ 4210 i 4300 

klasyfikacji budŜetowej, dotyczących finansowania przez gminę opieki nad 

                                                      
9 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zwierzętami w latach 2010-2012 wykazała, Ŝe w wyŜej wymienionym okresie 
poniesiono wydatki w łącznej kwocie 19 962,06 zł. Poniesione wydatki, dotyczyły: 

- w 2010 r. kwoty 5 300,00 zł na sfinansowanie wyłapywania zwierząt oraz 
kosztów opieki nad zwierzętami; 

- w 2011 r. kwoty 5 064,00 zł na opłatę rezerwacyjną w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, sfinansowanie wyłapywania zwierząt oraz 
kosztów opieki  nad zwierzętami; 

w 2012 r. kwoty 9 248,50 zł na sfinansowanie wyłapywania zwierząt oraz 
kosztów opieki nad zwierzętami. 

Wynagrodzenia za wyłapywanie zwierząt ustalano w umowie oraz 
porozumieniach w formie ryczałtowej, a mianowicie: 
-   w umowie zawartej w dniu 4 stycznia 2010 r. ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt w Lubartowie, UG zobowiązał się do wpłaty kwoty 1 464 zł, stanowiącej 
zabezpieczenie gwarantujące gminie rezerwację miejsca w schronisku dla zwierząt 
pochodzących z terenu gminy. Ponadto ustalono, Ŝe za kaŜde odłowione zwierzę 
gmina uiści zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 1 220 zł, 
- w porozumieniu zawartym 1 marca 2011 r. z Towarzystwem, ustalono 
wynagrodzenie za wyłapanie około 20 szt. zwierząt w kwocie  3 600 zł, płatne z 
góry za rok w dwóch równych ratach. W przypadku odłowienia większej ilości 
zwierząt niŜ określono to w porozumieniu, za kaŜde następne Towarzystwo będzie 
pobierało wynagrodzenie w kwocie 350 zł za sztukę. Naruszając postanowienia § 4 
pkt 2 Porozumienia,  gmina wypłaciła Towarzystwu w dniu 16 marca 2011 r. całą  
kwotę wynagrodzenia.  

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe uregulowano całą kwotę 3 600 zł pomimo, 

Ŝe w porozumieniu ustalono płatność w dwóch ratach, gdyŜ gmina posiada 

wydzielone środki w budŜecie i przelewu dokonano po otrzymaniu rachunku na 

całość (3 600 zł) – płatność potraktowano jako łączne przekazanie naleŜności za 

obie raty. 

- w porozumieniu zawartym 1 marca 2012 r. z Towarzystwem, ustalono 
wynagrodzenie za odłowienie około 20 szt. zwierząt w kwocie 5 000 zł, płatne z 
góry za rok. W przypadku odłowienia większej ilości zwierząt niŜ określono to 
w porozumieniu, za kaŜde następne Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie 
w kwocie 500 zł za sztukę. Wynagrodzenie w kwocie 5 000 zł zostało wypłacone 
Towarzystwu w dniu 3 kwietnia 2012 r. 

Analiza danych dotyczących liczby wyłapanych zwierząt z liczbą zwierząt 
wyszczególnionych na poszczególnych rachunkach wystawianych przez Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Lubartowie i Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt 
w Łukowie wykazała ich zgodność. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 64-87) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Wójt Gminy wydatkował kwotę 3 600 zł, niezgodnie z postanowieniami § 4 pkt 2 
porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2011 r.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości,10 
działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
                                                      
10 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
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nieprawidłowości 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli11, wnosi o: 

1. PrzedłoŜenie Radzie Gminy Wohyń projektu uchwały, w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk. 

2. Przeprowadzanie w Towarzystwie kontroli warunków bytowania wyłapanych 
z terenu gminy zwierząt w zakresie określonym w porozumieniach.  

3. RozwaŜenie wprowadzenia na terenie gminy, rejestracji i znakowania psów. 

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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin, dnia 11 marca 2013 r. 

  

  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Lublinie 

Kontroler Dyrektor 
Adam Pęzioł Ryszard Litwiniuk 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

  

                                                      
11 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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