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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
I/13/003 – „Wykonywanie przez gminy województwa lubelskiego zadań dotyczących 

ochrony zwierząt” 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

[Kontroler/Kontrolerzy] 
1. Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 

nr 85555 z dnia 04.02.2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 2. Urząd Gminy Abramów, 21-143 Abramów, ul. 22 Lipca 2 (dalej: „Urząd”) 

 (dowód: akta kontroli str. 14) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 3. Marek Kowalski Wójt Gminy Abramów 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie w latach 2011–2013 (do dnia zakończenia kontroli). 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 

− nieprzedłoŜeniu przez Wójta Radzie Gminy projektu uchwały dotyczącej 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk,  

− zawarciu przez Gminę porozumienia z  Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół 

Zwierząt (dalej ŁTPZ lub Towarzystwo) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

pomimo Ŝe podmiot ten nie miał wymaganego przepisami art. 7 ust. 1 pkt 3 

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

w gminach2, zezwolenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,   

− nieprzedłoŜeniu w 2012 r. Radzie Gminy projektu uchwały programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

− odławianiu bezdomnych zwierząt w 2012 r. bez upowaŜnienia wyraŜonego 

w  uchwale Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co było niezgodne z art. 

11 ust. 3 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  ochronie zwierząt3, 

− sporządzeniu projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2013 r.” 

                                                           
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

2 j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 

3 Dz. U. z 2003 r. nr 106. poz. 1002 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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niespełniającego wymogów art. 11a ust. 2 punkt 1 oraz 5 ustawy o  ochronie 

zwierząt, 

− nieprzestrzeganiu przez Wójta Gminy w roku 2011 przepisów zawartych w  §§  

3  i 7 uchwały nr XII/68/2008 Rady Gminy Abramów z dnia 22 sierpnia 2008 r. 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z nimi, 

dotyczących odławiania zwierząt przez podmiot uprawniony oraz niepodawania 

do publicznej wiadomości informacji o wyłapanych bezdomnych psach, 

− nieokreśleniu w porozumieniu z dnia 01.03.2011 r. zawartym pomiędzy Gminą 

Abramów i  ŁTPZ środków do przewozu wyłapanych zwierząt, co było 

niezgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i  Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt4. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja opieki nad zwierzętami w gminach. Regulacje prawne (przepisy 
prawa miejscowego, uchwały rad gmin, zezwolenia) odnoszące się do 
ochrony zwierząt 

1.1. Uregulowania dotyczące przedsiębiorców zajmujących się opieką nad 
bezdomnymi zwierzętami  

1.   W latach 2011 – 2013 (do dnia zakończenia kontroli) Rada Gminy Abramów nie 

 określiła wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami. Taki obowiązek wynikał z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Wójt Gminy nie przedłoŜył projektu uchwały w tym zakresie Radzie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 30-33) 

Według § 2 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy (załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 46/2006 Wójta Gminy Abramów z dnia 29 grudnia 2006 r.), do 

zadań Urzędu naleŜy m.in. przygotowywanie projektów uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11) 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe: „w latach 2011 - 2013 Rada Gminy Abramów nie 

podejmowała uchwały określającej wymagania jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Ten obligatoryjny obowiązek 

wynikający z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach był 

i jest znany radnym, ale najbardziej prawdopodobną przyczyną nie procedowania 

takiej uchwały był fakt iŜ w okresie tym, jak równieŜ do dnia kontroli Ŝaden 

przedsiębiorca mało, Ŝe nie ubiegał się o uzyskanie takiego zezwolenia to nawet nie 

zgłaszał zapytanie w tej kwestii.  

Projekt uchwały nie został przedłoŜony Radzie Gminy z powodu niedopełnienia 

obowiązków przez pracownika merytorycznego.” 

(dowód: akta kontroli str. 30-33, 72-74) 

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie ochrony 

zwierząt gospodarskich i domowych w Urzędzie Gminy była R.T. – referent ds. 

rolnictwa i ochrony środowiska. 

                                                           
4 Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753 

Opis stanu 

faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 4-11, 20) 

2. Wójt nie wydawał w okresie 2011 – 2013 zezwoleń na prowadzenie przez 

przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

(dowód: akta kontroli str. 30-33) 

Według art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i  porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest uzyskanie 

zezwolenia.   

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, do obowiązków Wójta Gminy naleŜy kontrola przestrzegania 

i stosowania przepisów wymienionej ustawy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe „nie wydał zezwolenia na świadczone przez Łukowskie 

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt usługi wyłapywania zwierząt na terenie gminy 

Abramów. ŁTPZ nie ubiegał się o uzyskanie takiego zezwolenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 30-33, 52) 

3. Gmina Abramów zawarła w dniu 01.03.2011 r. porozumienie z Łukowskim 

Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt z siedzibą w Łukowie (ul. Międzyrzecka 41/36), 

dalej: „ŁTPZ” lub „Towarzystwo” na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie 

gminy Abramów. Ustalono, Ŝe porozumienie podpisane zostało ze strony ŁTPZ 

jednoosobowo przez Prezes Towarzystwa. Według Krajowego Rejestru Sądowego 

oświadczenie woli w imieniu ŁTPZ winno składać dwóch członków zarządu, w tym 

Prezes lub Wiceprezes.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 78-82) 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe: „czynności prawne ŁTPZ wobec Gminy Abramów 

wykonane na mocy porozumienia z dnia 01.03.2011 r., a takŜe samo zawarcie tego 

porozumienia zostały potwierdzone, zgodnie z reprezentacją Stowarzyszenia           

– przez jednego członka Zarządu”. 

ŁTPZ przekazało do Urzędu oświadczenie w sprawie reprezentowania Towarzystwa 

dopiero w czasie trwania kontroli NIK tj. w dniu 27 lutego 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 89-91) 

Porozumienie określało przedmiot i obszar działalności (wyłapywanie zwierząt na 

terenie gminy Abramów) oraz okres obowiązywania (01.03.2011 r. – 31.12.2013 r.). 

Porozumienie zobowiązywało ŁTPZ do: uŜywania odpowiednich narzędzi do odłowu 

(aplikator weterynaryjny), zapewnienia naleŜytych warunków wyłapywanym 

zwierzętom do czasu umieszczenia ich w schronisku (odpowiednie wyŜywienie 

i opieka weterynaryjna). 

(dowód: akta kontroli str. 48-51) 

W porozumieniu z dnia 01.03.2011 r. nie określono środków do przewozu zwierząt 

(szczegółowy opis w punkcie 2.2.7. niniejszego wystąpienia).  

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 

1.2. Uchwalanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w okresie 
przed 31 grudnia 2011 r.  
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1. W 2011 r. Rada Gminy nie uchwaliła programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2012 r., uchwalenie ww. programu było fakultatywne.  

(dowód: akta kontroli str. 30) 

1.3. Uchwalanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt po 31 grudnia 2011 r.  

1.   W roku 2012 Rada Gminy nie uchwaliła programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wójt Gminy nie przedłoŜył 

Radzie Gminy projektu wymienionej uchwały. 

(dowód: akta kontroli str. 30-33, 72-74, 101) 

Według art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada 

gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, to jest zapewnianie 

opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, określa w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Według art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy 

odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 11a. 

 

Według § 2 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy (załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 46/2006 Wójta Gminy Abramów z dnia 29 grudnia 2006 r.), do 

zadań Urzędu naleŜy m.in. przygotowywanie projektów uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11) 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe: „Rada Gminy Abramów nie uchwaliła w 2012 roku 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Projekt takiej uchwały został w 2013 roku przygotowany i jest obecnie 

opiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie oraz organizacje 

społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz 

dzierŜawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy 

Abramów. Projekt uchwały będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Abramów 

w  terminie do dnia 31 marca 2013 roku. 

Projekt uchwały nie został przedłoŜony Radzie Gminy z powodu niedopełnienia 

obowiązków przez pracownika merytorycznego.” 

(dowód: akta kontroli str. 30-33, 72-74) 

2. W roku 2013 został sporządzony „projekt Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów 

w 2013 r.” (dalej: „Program”). W § 3 ust. 1 i 2 Programu zadanie polegające na 

zapewnieniu schroniska dla bezdomnych zwierząt określono: „Gmina Abramów 

poprzez zawarte porozumienie zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt 

w Łukowskim Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt. Schronisko zapewnia opiekę nad 

zwierzętami do czasu przekazania do adopcji”. 

Kontrola NIK wykazała, Ŝe ŁTPZ nie prowadzi schroniska dla zwierząt. Posiada 

natomiast umowę zawartą (04.04.2011 r.) ze Schroniskiem dla Bezdomnych 

Zwierząt (Długa Kościelna, ul. Szczęśliwa 55, 05-074 Halinów, dalej „Schronisko 

w Halinowie”), które od 07.09.2012 r. nie miało zezwolenia na prowadzenie tego 

typu działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 15-18, 65-66) 
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Według art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 21997 r. o ochronie zwierząt 

program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zapewnienie bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku dla zwierząt. 

  

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe: „Urząd Gminy nie posiada stosownych dokumentów 

stwierdzających prowadzenie przez ŁTPZ schroniska dla zwierząt. Podpisując cyt. 

porozumienie z tym podmiotem było dla mnie sprawą oczywistą, Ŝe w ramach 

zadań i obowiązków w nim wskazanych zostanie zapewnione miejsce w schronisku 

dla zwierząt. Projekt uchwały Rady Gminy Abramów w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z 2013 roku 

ulegnie zmianie, zapis § 3 pkt 1 zostanie zmieniony po znalezieniu schroniska dla 

zwierząt wyraŜającego zgodę na podpisanie z Gminą Abramów stosownej umowy 

(…)”. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-33) 

Wskazane w Programie środki finansowe na realizację zadań nie uwzględniały 

potrzeb związanych z umową, którą Gmina powinna zawrzeć z lekarzem 

weterynarii. 

W § 12 Programu zaplanowano na realizację wszystkich zadań kwotę 3.600 zł, 

którą w dniu 22.01.2013 r. przekazano na rachunek bankowy Łukowskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt. 

A.S. – Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe: „w budŜecie gminy na 2013 r. w dziale 900 

rozdział 90095 Pozostała działalność posiadamy zabezpieczone środki na opiekę 

nad zwierzętami jak równieŜ na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku podpisania umowy z lekarzem weterynarii w kwocie 4.620 zł. 

Zaplanowana w § 12 Programu kwota 3.600 zł zostanie zmieniona i dostosowana 

do potrzeb tego zadania”. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 34, 46, 53, 103) 

W Programie nie wskazano gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich. 

Według art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

program powinien obejmować wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

(dowód: akta kontroli str. 15-18) 

Wójt Gminy w sprawie braku wskazania gospodarstwa rolnego w Programie 

wyjaśnił, Ŝe „zostanie dokonana odpowiednia korekta w projekcie Programu w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.” 

(dowód: akta kontroli str. 72-74) 

3.   Z projektu Programu nie wynikało wprost, które z zadań ujętych w tym projekcie 

Gmina powierzyła innym podmiotom, Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe Łukowskiemu 

Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt  powierzono następujące zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt,  

2) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt, 

3) udział w poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

4) odbiór i usypianie ślepych miotów. 

(dowód: akta kontroli str. 15-18, 27, 72-74)  
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Zgodnie z art. 11a ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

wykonywanie wymienionych zadań gmina moŜe powierzyć podmiotowi 

prowadzącemu schronisko dla zwierząt. ŁTPZ takiego schroniska nie prowadziło. 

(dowód: akta kontroli str. 30-33) 

4.   W § 11 projektu Programu zawarto zapis, Ŝe „w 2013 roku nie przewiduje się 

znakowania zwierząt na terenie gminy Abramów”. 

(dowód: akta kontroli str. 18) 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o ochronie zwierząt, 

wymienione zadanie nie jest obligatoryjne. 

 

5. Program zawierał w §12 wskazanie wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na jego realizację (3.600 zł), nie określał jednak sposobu 

wydatkowania tych środków, co było niezgodne z art. 11 a ust. 5 ustawy z dnia 21 

sierpnia 2007 r. o ochronie zwierząt. 

Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska R.T. wyjaśniła, Ŝe: „w § 12 projektu 

Programu podano wysokość kosztów realizacji poszczególnych zadań (3.600 zł). 

Nie określono sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 

realizację tego Programu z powodu przeoczenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

6. Projekt Programu został przekazany w dniu 1 lutego 2013 r. do zaopiniowania: 

 Lubelskiej StraŜy Ochrony Zwierząt (ul. Wschodnia 2, 20-015 Lublin), Kołu 

Łowieckiemu Nr 57 „Debra” (ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin), Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Lubartowie (21-100 Lubartów, ul. Lubelska 105). 

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 24-26) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− nieprzedłoŜenie Radzie Gminy projektu uchwały dotyczącej określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami i prowadzenia schronisk, a w konsekwencji nieuchwaleniu przez 

Radę Gminy uchwały w tym zakresie,  

− korzystanie przez Gminę z usług wyłapywania bezdomnych zwierząt przez 

nieuprawniony podmiot (ŁTPZ), działający bez zezwolenia wymaganego 

przepisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

− nieprzedłoŜenie Radzie Gminy w roku 2012 projektu uchwały w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, 

− odławianie w 2012 r. bezdomnych zwierząt bez uchwały Rady Gminy w sprawie  

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

co było wbrew postanowieniom art. 11 ust. 3 oraz 11a. ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

− sporządzenie projektu Programu na rok 2013 niespełniającego wymogów art. 

11a ust. 2 punkt 1 oraz ust. 5 cyt. ustawy o ochronie zwierząt. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie5 działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

2. Wykonywanie zadań Gminy w zakresie zapobiegania bezdomności oraz 
opieki nad zwierzętami domowymi 

2.1.   Zapobieganie bezdomności 

1. Gmina Abramów nie organizowała w latach 2011 – 2013 (do dnia zakończenia 

kontroli), a takŜe nie współfinansowała  działalności dotyczącej kastracji i sterylizacji 

psów i kotów, nie podejmowała Ŝadnych form działalności informacyjno-

popularyzatorskiej mającej na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i ochrony 

praw zwierząt, nie prowadziła i nie współfinansowała działalności dotyczącej 

rejestracji i znakowania psów, nie współdziałała z Ŝadnymi podmiotami na rzecz 

realizacji programów zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe „w budŜecie gminy w latach 2011 - 2013 nie zabezpieczono 

środków na rejestrację i znakowanie psów, sterylizację (kastrację) zwierząt 

i działalność informacyjno - popularyzatorską, a w związku z tym nie prowadzono 

tych działań (…) Ponadto stosunkowa mała liczba bezdomnych zwierząt na terenie 

gminy nie wymuszała konieczności podejmowania tych działań”. 

(dowód: akta kontroli str. 54-56, 72-74) 

2.2.   Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

1. Gmina Abramów w ramach wykonywania zadań dotyczących zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom zawarła w dniu 01.03.2011 r. porozumienie z ŁTPZ. 

W kontrolowanym okresie mieszkańcy Gminy interweniowali w Urzędzie w sprawie 

bezdomnych zwierząt pięciokrotnie. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły bezdomnych 

psów. Informacje uzyskane od mieszkańców gminy przekazywane były telefonicznie 

do Towarzystwa ze wskazaniem miejsca ich przebywania.  

Odbiór zwierząt przez ŁTPZ odbywał się najczęściej na drugi dzień po otrzymaniu 

zgłoszenia. W kontrolowanym okresie nie odławiano psów stwarzających powaŜne 

zagroŜenie dla ludzi lub innych zwierząt. Pracownicy Urzędu Gminy nie 

uczestniczyli w akcji wyłapywania zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 55, 57, 59) 

2. Porozumienie z dnia 01.03.2011 r., zawarte pomiędzy Gminą Abramów i ŁTPZ, 

nie zawierało zapisów dotyczących zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom 

w schronisku. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13)  

Wójt Gminy w sprawie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku 

wyjaśnił, Ŝe: „z zapisów porozumienia nie wynika wprost Ŝe ŁTPZ miało zapewnić 

w  latach 2011 - 2013 miejsce w schronisku bezdomnym psom odłowionym na 

terenie gminy Abramów, natomiast zgodnie z §3 pkt 2 porozumienia wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie naleŜytych warunków dla 

wyłapywanych zwierząt do czasu przekazania ich do schroniska lub adopcji”. 

                                                           
5 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 
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Ponadto wyjaśnił, Ŝe: „bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy 

Abramów w  2011 i 2012 roku, ŁTPZ na podstawie zawartego w dniu 04.04.2011 

roku porozumienia zapewniło miejsca w schronisku w Halinowie, z którym posiada 

podpisaną stosowną umowę”. 

Do wyjaśnienia załączono umowę zawartą w dniu 04.04.2011 r. pomiędzy ŁTPZ 

i  Schroniskiem w Halinowie. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 60-61, 63-64, 70-71) 

Według informacji uzyskanej z Urzędu Miasta w Halinowie, od dnia 07.09.2012 r. 

Schronisko w  Halinowie nie posiada zezwolenia na prowadzenie schroniska dla 

bezdomnych zwierząt.    

(dowód: akta kontroli str. 65-66, 104-107) 

Towarzystwo odłowiło w dniu 11.01.2011 r. trzy dorosłe psy i dwa ślepe szczeniaki, 

a 14.01.2011 r. jednego dorosłego psa i jednego ślepego szczeniaka. Od 

07.09.2012 r. do 31.12.2012 r. odłowiono na terenie gminy Abramów dwa 

bezdomne psy. Wyłapane przez ŁTPZ psy nie stwarzały zagroŜenia dla ludzi lub 

innych zwierząt. Według art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zabrania się 

odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla 

zwierząt, chyba Ŝe zwierzę stwarza powaŜne zagroŜenie dla ludzi lub innych 

zwierząt.    

(dowód: akta kontroli str. 23, 57, 58, 59, 60-61, 92-93) 

W listopadzie i grudniu 2009 r. Wójt Gminy zwrócił się do Schroniska dla Zwierząt 

w Puławach, Schroniska dla Zwierząt w Radomiu, Schroniska dla Zwierząt 

w Nowodworze i do ŁTPZ z pytaniem o moŜliwość zawarcia umowy na wyłapywanie 

bezdomnych psów. Tylko ŁTPZ potwierdziło moŜliwość zawarcia takiej umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 94-100)  

3. W 2012 r. Rada Gminy w drodze uchwały powinna określić Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i w oparciu 

o załoŜenia tego Programu wyłapywać bezdomne zwierzęta z terenu gminy.  

Do dnia zakończenia kontroli takiej uchwały Rada Gminy nie podjęła, szczegółowy 

opis w punkcie 1.3. niniejszego wystąpienia. 
 

4. W roku 2011 wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywało się na podstawie  

uchwały nr XII/68/2008 Rady Gminy Abramów z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie 

wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z tymi zwierzętami. 

Podstawę prawną wymienionej uchwały stanowił między innymi art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 28-29) 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przez 

Wójta Gminy przepisów zawartych w wymienionej uchwale nr XII/68/2008: 

− zlecenie wyłapywania bezdomnych zwierząt podmiotowi (ŁTPZ), który nie 

posiadał zezwolenia Wójta Gminy na przedmiotową działalność. Było to 

niezgodne z § 3 uchwały, który stanowił, Ŝe wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

przeprowadzane będzie przez uprawniony podmiot na podstawie zawartej 

z Gminą umowy, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
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i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt6 (szczegółowy opis w punkcie 

1.1.2. niniejszego wystąpienia), 

− nie podawanie do publicznej wiadomości informacji o odłowionych bezdomnych 

psach. Do podjęcia takich działań zobowiązywał § 7 uchwały (w ciągu 3 dni od 

daty schwytania bezdomnego zwierzęcia Wójt poda do publicznej wiadomości, 

poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy informacji o 

 schwytanym zwierzęciu wraz z jego opisem). 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe „w latach 2011 - 2012 istotnie nie zamieszczano na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Abramów informacji o schwytanych bezdomnych 

zwierzętach wraz z  ich opisem z powodu niedopełnienia obowiązków przez 

pracownika merytorycznego, który zaniechał, z winy nieumyślnej, przygotowywania 

takich informacji i przedkładania ich mnie w celu zatwierdzenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 49) 

5.   W § 4 uchwały nr XII/68/2008 Rady Gminy Abramów z dnia 22 sierpnia 2008 r. 

określono, Ŝe w przypadku gdy wyłapywanie zwierząt ma charakter okresowy, Wójt 

Gminy podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 

na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania okresowego 

informacje określone w § 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe: w latach 2011-2012 nie podawano do publicznej wiadomości 

Ŝadnych informacji przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt 

bezdomnych. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Abramów w 

roku 2011 i 2012 miało charakter stały (pojedyncze zgłoszenia interwencyjne), nie 

miało charakteru okresowego przewidzianego w przypadkach przebywania na  

obszarze gminy takiej ilości bezdomnych zwierząt, która stanowi zagroŜenie dla 

bezpieczeństwa lub dla utrzymania czystości i porządku”.  

(dowód: akta kontroli str. 54-56) 

6. ŁTPZ, z którym Gmina Abramów zawarła porozumienie w sprawie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt, nie uzyskało zezwolenia Wójta Gminy na wykonywanie 

działalności w tym zakresie (szczegółowy opis w punkcie 1.1.2. niniejszego 

wystąpienia). 

W latach 2011 - 2013 Gmina Abramów nie zawierała innych porozumień czy umów 

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Nie zawierano równieŜ umów z podmiotami 

prowadzącymi schroniska dla zwierząt. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-13, 62, 102) 

W okresie od 01.01.2011 r. do 28.02.2011 r. Gmina Abramów nie była związana 

Ŝadną umową dotyczącą wykonywania zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

W dniu 13 i 14 stycznia 2011 r. ŁTPZ odłowiło na terenie ww. gminy cztery dorosłe 

psy oraz  cztery  ślepe szczenięta.  

(dowód: akta kontroli str. 62) 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe: „Gmina Abramów zawarła z Łukowskim Towarzystwem 

Przyjaciół Zwierząt porozumienie w dniu 1.03.2011 roku. W okresie od 1.01.2011 

roku do 28.02.2011 roku Gmina Abramów nie ponosiła wydatków za wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 3.600 zł Gmina 

zapłaciła w dniu 21.03.2011 r.” 

                                                           
6 Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753 
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(dowód: akta kontroli str. 48-51) 

7. W porozumieniu z dnia 01.03.2011 r. zawartym pomiędzy Gminą Abramów 

i  ŁTPZ nie określono środków do przewozu zwierząt. 

Według § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 

zasad i warunków wyłapywania zwierząt, umowa na przeprowadzenie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt zawarta przez organ gminy z  podmiotem prowadzącym 

schronisko lub przedsiębiorcą powinna określać środki do przewozu zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe określenie środków do przewozu zwierząt zostanie 

wprowadzone w formie aneksu do porozumienia”. 

(dowód: akta kontroli str. 48-51) 

8. W sprawie dokumentowania przekazywania bezdomnych psów do schroniska 

objętego nadzorem weterynaryjnym lub do adopcji Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe: „nie 

posiada dokumentów potwierdzających przekazanie bezdomnych zwierząt przez 

ŁTPZ w 2011 i 2012 r. do schroniska lub do adopcji”. 

(dowód: akta kontroli str. 48) 

Według informacji uzyskanej od Prezes ŁTPZ ewidencja zwierząt odebranych 

z gmin w roku 2011 w tym liczba zwierząt adoptowanych, uśpionych ślepych 

szczeniąt i  oddanych do schroniska - zaginęła i jest niemoŜliwa do odtworzenia, 

natomiast trzy psy złapane w roku 2012 na terenie gminy Abramów zostały 

przekazane do adopcji. 

(dowód: akta kontroli str. 67-69) 

9. Gmina nie podejmowała działań aby zapewnić opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe: „w okresie 2011-2013 Gmina nie podejmowała Ŝadnych 

działań aby zapewnić opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami, poniewaŜ nie było takiej 

potrzeby. Na terenie gminy nie ma problemu wolno Ŝyjących kotów. Wszystkie koty 

mają właścicieli”. 

(dowód: akta kontroli str. 55)    

10. Porozumienie z dnia 01.03.2011 r. zawarte przez Gminę z ŁTPZ nie zawierało 

postanowień dotyczących kontroli wykonywania zadań i wykorzystania środków 

publicznych na ten cel przeznaczonych.  

W sprawie kontroli przez Gminę wykonania przez ŁTPZ warunków zawartego 

porozumienia Wójt wyjaśnił, Ŝe: „z uwagi na siedzibę Łukowskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Zwierząt, organem właściwym do przeprowadzenia kontroli jest wyłącznie 

Burmistrz Łukowa (…)”, ponadto wyjaśnił, Ŝe „nie przeprowadzano kontroli 

w Łukowskim Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt w zakresie warunków finansowania 

zadań, jak i warunków bytowania zwierząt poniewaŜ zgodnie z §3 pkt 2 

porozumienia wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie 

naleŜytych warunków dla wyłapywanych zwierząt do czasu przekazania ich do 

schroniska lub adopcji. Ponadto wynagrodzenie określone w § 4 porozumienia jest 

wynagrodzeniem zryczałtowanym za odłowienie do 20 sztuk zwierząt i w tym 

zakresie nie podlega rozliczeniu i sprawozdawczości odnośnie wykorzystanych 

przez ŁTPZ środków finansowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 48-51, 83-84) 
Ustalone 

nieprawidłowości 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− nieprzestrzeganie przez Wójta Gminy w 2011 r. przepisów zawartych w §§ 3 i  7 

uchwały nr XII/68/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. dotyczących wyłapywania 

zwierząt przez uprawniony podmiot oraz podawania do publicznej wiadomości 

informacji o  odłowionych bezdomnych psach,  

− nieokreślenie w porozumieniu z dnia 01.03.2011 r. zawartym pomiędzy Gminą 

Abramów i  ŁTPZ środków do przewozu zwierząt do  czego obligowały przepisy 

§ 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 

z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i  warunków wyłapywania 

bezdomnych zwierząt, 

− niekontrolowanie przez Urząd podmiotu, który na mocy porozumienia wykonuje 

zadania Gminy.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie7 działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

3. Reagowanie organów gmin na przypadki zn ęcania si ę nad 
zwierz ętami 
1. W okresie 2011-2013 Urząd Gminy nie otrzymał skarg, wniosków oraz informacji 

dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Nie wpłynęły równieŜ do Urzędu wnioski 

policji, lekarza weterynarii, organizacji społecznych o odebranie zwierzęcia 

właścicielowi.  

(dowód: akta kontroli str. 55, 85-88) 

2. W latach 2011-2013 na terenie gminy Abramów nie wystąpiły przypadki 

konieczności odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi przez policjanta lub 

upowaŜnionego przedstawiciela organizacji społecznej przed wydaniem w tej 

sprawie decyzji administracyjnej. Wójt Gminy nie wydawał decyzji o odebraniu 

zwierzęcia właścicielowi. 

(dowód: akta kontroli str. 55, 85-88) 

3.  W kontrolowanym okresie nie były zgłaszane do Urzędu przypadki trzymania 

zwierząt domowych na uwięzi dłuŜej niŜ 12 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 85-88) 

4.   W latach 2011 – 2013 nie zgłaszano do Urzędu przypadków znęcania się nad 

zwierzętami. 

(dowód: akta kontroli str. 56, 85-88) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości 

4. Legalność i gospodarność wydatków. Rzetelność rozliczeń 

1. Wydatki poniesione w latach 2010-2013 (do dnia zakończenia kontroli) na 

 finansowanie zadań związanych z opieką nad zwierzętami: 

 

                                                           
7 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 35-47, 103) 

2. W § 4 ust. 1 i 2 porozumienia zawartego w dniu 01.03.2011 r. pomiędzy ŁTPZ 

i Gminą Abramów ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 3.600 zł 

obejmujące odłowienie do 20 sztuk zwierząt, płatne przelewem za rok z góry, po 

przedstawieniu rachunku przez ŁTPZ. Warunki płatności za wyłapywanie zwierząt 

w porozumieniu zawartym 01.02.2010 r. (obowiązującym do 31.12.2010 r.) były 

takie same z wyjątkiem określenia liczby zwierząt objętych odłowieniem. 

Porozumienia nie zawierały zapisów dotyczących zapewnienia miejsca bezdomnym 

zwierzętom w schronisku. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 59, 75-76)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

IV. Uwagi i wnioski  

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 Kontroli8, wnosi o: 

1. PrzedłoŜenie Radzie Gminy projektów uchwał dotyczących: określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

2. Powierzanie zadań dotyczących ochrony zwierząt podmiotom posiadającym 

stosowne zezwolenie. 

3. Sprawowanie kontroli wykonania powierzonych zadań z zakresu ochrony 

zwierząt. 

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

Zakres wydatków 2010 2011 2012 
Plan na 

2013 

Wydatki w 

2013 r.  

(do końca 

kontroli) 

Wykonywanie zadań w zakresie opieki nad 

zwierzętami, w tym: 

0 0 0 0 0 

a) wydatki na zapobieganie bezdomności 

zwierząt (znakowanie, kastracja, sterylizacja) 

0 0 0 0 0 

b) na sfinansowanie wyłapywania i pobytu 

zwierząt w schroniskach 

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

c) koszty opieki nad zwierzętami, które: - - - 1.020 - 

▪ uległy wypadkom - - - 1.020 - 

▪ odebrano właścicielom na podstawie decyzji 

wójta (art. 7 ustawy o zwierzętach) 

- - - - - 

d) wydatki na wsparcie akcji promujących 

adopcje zwierząt lub słuŜących ochronie praw 

zwierząt, w tym: 

- - - - - 

▪ dotacje dla organizacji zajmujących się 

ochroną zwierząt 

- - - - - 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Wnioski 

pokontrolne 
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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. 
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