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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 

Kontrolerzy Tadeusz Duda, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 

nr 85557 z dnia 7.02.2013 r.  

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy Siemień, 21-220 Siemień, (dalej „Urząd” lub „UG”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Stanisław Dawidek, Wójt Gminy Siemień (dalej „Wójt”) 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalno ści 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działania Gminy Siemień w latach 

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

 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− nieprzedłoŜeniu przez Wójta Radzie Gminy projektu uchwały określającej 

wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, 

− zawarciu przez Gminę z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt (dalej: 

„ŁTPZ” lub „Towarzystwo”) porozumień na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,  

pomimo nieposiadania przez ten podmiot zezwolenia na ich wyłapywanie, 

− nieprzedłoŜeniu przez Wójta Radzie Gminy programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 r., 

− zlecaniu odławiania bezdomnych zwierząt (po 1 stycznia 2012 r.) bez 

upowaŜnienia wyraŜonego w uchwale Rady Gminy w sprawie programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,  

− nieokreśleniu w porozumieniu z 1 marca 2012 r. zawartym z ŁTPZ: urządzeń 

i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane oraz środków  

do przewozu tych zwierząt, 

− nieprzekazaniu właściwym podmiotom do zaopiniowania (w terminie  

do 1 lutego) projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 r. 

  

                                                      
1. NajwyŜsza Izba Kontroli (dalej „NIK”) 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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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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) Rada Gminy Siemień uchwałą Nr VII/54/2003 z dnia 30 października 2003 r., 

 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania 

wprowadziła na terenie Gminy - w razie potrzeby – akcje  wyłapywania bezdomnych 

zwierząt oraz zobligowała Wójta do zawarcia umowy na przeprowadzanie 

humanitarnego wyłapywania bezdomnych zwierząt z podmiotem prowadzącym 

schronisko dla zwierząt lub z przedsiębiorcą prowadzącym określoną działalność 

gospodarczą. 

(dowód: akta kontroli str. 18) 

W kontrolowanym okresie Rada Gminy Siemień nie określiła (w drodze uchwały) 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami. Obowiązek taki wynikał z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2 (dalej „u.o.cz.”). 

 (dowód: akta kontroli str. 40) 

            

 Wyjaśniając przyczynę nieprzedłoŜenia Radzie Gminy projektu uchwały w ww. 

sprawie, Wójt stwierdził, Ŝe: „W dniu 27 października 2011 roku przeszła na 

emeryturę pracownica Urzędu Gminy w Siemieniu, która ze względu na zakres 

czynności była zobligowana do przygotowania i przedłoŜenia pod obrady Komisji 

Rady Gminy projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Przechodząc na emeryturę 

nie poinformowała równieŜ o istniejącym problemie. (…) z dniem 15 listopada 2011 

r. została zatrudniona nowa pracownica, która rozpoczęła działania m.in. związane  

z tym zagadnieniem. Niestety okres ciąŜy, zwolnienie lekarskie  i przejście z dniem 

19 marca 2012 r. na długotrwałe (do rozwiązania) zwolnienie lekarskie nie pozwoliły 

na przygotowanie projektu uchwały. 

 Obecnie został przygotowany projekt uchwały w sprawie wymagań, (…) pozytywnie 

zaopiniowany przez komisje Rady Gminy (…)”. 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 46) 

2) W latach 2011-2013 (do dnia zakończenia kontroli) Wójt Gminy nie udzielał,         

w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami  

(dowód: akta kontroli str.40) 

W badanym okresie Gmina zawarła dwa porozumienia (3 stycznia  

2011 r. i 1 marca 2012 r.) z Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt na 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Towarzystwo nie posiadało wymaganego 

zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str.20-23) 

                                                      
2. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 

Opis stanu 

faktycznego 
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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.  Zezwolenie – zgodnie z art. 7 ust 6 cyt. ustawy – udziela, w drodze 

decyzji wójt (…) właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. 

 

Wyjaśniając przyczynę nieudzielenia ww. zezwolenia, Wójt stwierdził, Ŝe: „ŁTPZ nie 

występowało z wnioskiem o wydanie  zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”. 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 47) 

 

3)  W zawartych porozumieniach określono m.in. przedmiot (powierzenie zadań 

własnych Gminy w zakresie postepowania z bezdomnymi zwierzętami), obszar 

działalności (teren Gminy Siemień) oraz okres obowiązywania (porozumienie 

z 1 marca 2012 r. - do 28 lutego 2013 r.)  

(dowód: akta kontroli str.20-23) 

 
1.2. Uchwalanie programów zapobiegania bezdomności. 

1) W 2011 r. Rada Gminy Siemień 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.  

Według Przewodniczącej Rady - „Rada Gminy Siemień nie widziała potrzeby 

uchwalenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt w 2011 r.”    

(dowód: akta kontroli str.43) 

 

2) Rada Gminy nie uchwaliła „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt (…) na 2012 r.” Wójt nie przedłoŜył Radzie 

Gminy projektu uchwały dotyczącego ww. „Programu (…)”  

(dowód: akta kontroli str.40) 

Według art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3, rada 

gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 polegający 

na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu, 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. 

W wyjaśnieniu Wójt stwierdził, Ŝe: „W roku 2012 prace nad przygotowaniem 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt prowadzone były przez niedoświadczonego pracownika (…). 

 W początkowym okresie zarówno pracownica, jak i kadra kierownicza Urzędu nie 

posiadała wystarczającej wiedzy w tym zakresie, a sporadyczne uchwały 

podejmowane przez rady gmin były często uchylane przez nadzór Wojewody. (…) 

W związku z tym, Ŝe gmina nie mogła sprostać warunkom określonym w ustawie 

(brak schroniska) program taki był skazany na uchylenie w ramach nadzoru 

wojewody (…)”.                                                            (dowód: akta kontroli str. 47) 

                                                      
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
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3) Urząd opracował projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

na 2013 r. Projekt ten nie został przekazy w wymaganym terminie tj. najpóźniej do 

1 lutego 2013 r. do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi 

weterynarii; organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierŜawcom lub zarządcom 

obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, co było niezgodne 

z postanowieniami art.11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt.   

(dowód: akta kontroli str.40) 

           Wyjaśniając przyczynę nieprzekazania do zaopiniowania ww. projektu programu, 

Wójt stwierdził, Ŝe: „W dniu 15 stycznia 2013 r. po długiej nieobecności  

(10 m-cy) (…) powróciła do pracy pracownica na dotychczasowe stanowisko. 

Pracownica przygotowała projekt programu oraz zapytanie ofertowe do pięciu 

schronisk w celu przygotowania projektu umowy na wyłapywanie i przechowywanie 

zwierząt w schronisku. Projekt programu (…) w dniu 18 lutego 2013 r. został 

wysłany do zaopiniowania odpowiednim słuŜbom z adnotacją, Ŝe schronisko 

zostanie wybrane po otrzymaniu odpowiedzi od podmiotów, do których wysłane 

zostało zapytanie ofertowe (…). Niestety do dnia dzisiejszego (25 lutego 2013 r..) 

jedynie schronisko „AZYL” w Białej Podlaskiej odpowiedziało na zapytanie i nie 

gwarantuje odbioru wszystkich zwierząt (…)” 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 47-48) 

 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

− nieprzedłoŜenie 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 i zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2012 r., 

− nieprzekazanie do zaopiniowania (do 1 lutego br.) projektu programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 r. 

− 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, 

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

w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, co było niezgodne z art. 11 ust. 3 oraz 11a. ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zbadanym 

zakresie. 
 

 

 

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

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2.1. Zapobieganie bezdomności 

Gmina Siemień 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. 

                                                                       (dowód: akta kontroli str. 36-37) 

Odnosząc się do braku podejmowanych w Urzędzie ww. działań, Wójt stwierdził, Ŝe: 

„Urząd Gminy nie widział potrzeby organizowania działalności w zakresie kastracji 

 i sterylizacji zwierząt domowych oraz prowadzenia rejestracji i znakowania psów. 

Do Urzędu Gminy równieŜ od mieszkańców gminy, ani indywidualnie, ani teŜ na 

zebraniach wiejskich, czy na sesjach Rady Gminy wnioski takie nie były zgłaszane. 

W sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt wielokrotnie przekazywane były 

informacje na zebraniach wiejskich oraz podczas sesji Rady Gminy”. 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 47) 

2.2. Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

1) Urząd reagował na zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach informując o tym 

fakcie ŁTPZ. Zgłoszenia wpłynęły od mieszkańców: w styczniu 2012 r.  

z m. Gródek Szlachecki, w styczniu 2013 r. z m. Gródek Szlachecki i m. Działyń 

oraz w lutym 2013 r. z m. Wólka Siemieńska. 

2) Porozumienie z dnia 03.01.2011 r., zawarte pomiędzy Gminą Siemień i ŁTPZ, 

nie zawierało zapisów dotyczących zapewnienia miejsca bezdomnym 

zwierzętom w schronisku. W § 2 porozumienia zawartego w dniu 01.03.2012 r. 

określono, Ŝe Towarzystwo przejmuje zadania gminy m.in. w zakresie 

przechowywania zwierząt bezdomnych (zapewnienia miejsca w schronisku). 

Wójt Gminy – pomimo, Ŝe zwracał się (telefonicznie) do ŁTPZ - nie uzyskał 

informacji na temat przekazywania przez Towarzystwo wyłapanych 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy do schroniska. 

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 20-23, 39,40, 

49) 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt w Gminie po 1 stycznia 2012 r. realizowane 

było, pomimo niepodjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.                                    

                                        (dowód: akta kontroli str. 41) 

           Wyjaśniając przyczynę odławiania bezdomnych zwierząt po 1 stycznia 2012 r. bez 

uchwały Rady Gminy w tej sprawie, Wójt stwierdził, Ŝe: „Z przyczyn podanych 

wcześniej nie została podjęta uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi po 1 stycznia 2012 roku. W związku z brakiem moŜliwości zawarcia 

umowy na wyłapywanie i dalsze postępowanie z bezpańskimi psami  

ze schroniskami w Nowodworze k/Lubartowa, Łukowie, czy w Białej Podlaskiej 

zmuszeni byliśmy szukać takich rozwiązań, które mogły zapewnić wyłapywanie 

i opiekę nad zwierzętami. Za wiedzą Rady Gminy, która zabezpieczała środki na ten 

cel w budŜecie gminy, zawarłem porozumienie z Łukowskim Towarzystwem 

Przyjaciół Zwierząt. Stowarzyszenie to wpisane było do Krajowego Rejestru 

Opis stanu 

faktycznego 
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Sądowego dawało gwarancję prawidłowej realizacji zadań, a nie mieliśmy 

świadomości, Ŝe nie moŜe prowadzić działalności gospodarczej (…)”. 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 48-49) 

4) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w Gminie, przed dniem 1 stycznia 2012 r., 

odbywało się na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VII/54/2003 z 30 

października 2003 r. 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. 18) 

5) Wójt nie planował i nie przeprowadzał zorganizowanych akcji wyłapywania 

bezdomnych zwierząt, o których mowa w § 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie 

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Działania Urzędu w tym 

zakresie ograniczyły się do odłowienia jednego bezdomnego psa, o którym 

poinformowali mieszkańcy. 

                                                                            (dowód: akta kontroli str. 39, 

40) 

            W wyjaśnieniu Wójt podał, Ŝe: „Gmina nie prowadziła zorganizowanych akcji 

wyłapywania zwierząt, jedynie wyłapywała interwencyjnie w związku 

 z telefonicznymi lub osobistymi interwencjami mieszkańców. Podczas takiej 

interwencji odbierany był z reguły jeden pies, który bez jedzenia stawał się 

agresywny. Psy były przywoŜone przy róŜnych okazjach na teren gminy, z czasem 

stwarzając zagroŜenie dla ludzi i stąd interwencje”. 

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 48) 

6) W porozumieniu z 1 marca 2012 r. nie określono: środków do przewozu 

zwierząt oraz nie wskazano urządzeń i środków przy pomocy, których zwierzęta 

będą wyłapywane.                                                                              

(dowód: akta kontroli str. 22-23) 

 

Według § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt4, umowa na 

przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt zawarta przez organ 

gminy z  podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą powinna 

zawierać wskazanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą 

wyłapywane oraz określenie środków do przewozu zwierząt. 

 

Wyjaśniając powód podpisania porozumienia z ŁTPZ bez ujęcia w  nim wszystkich 

uregulowań wskazanych w § 5 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie zasad 

i  warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, Wójt stwierdził, Ŝe: „W Gminie 

Siemień, ze względu na niskie środki budŜetowe, nie mamy zatrudnionego radcy 

prawnego do obsługi prawnej Urzędu. Po przedłoŜeniu do podpisania umowy przez 

ŁTPZ uznaliśmy, Ŝe zapisy umowy o profesjonalnym sprzęcie i o przekazaniu 

zwierząt do schroniska bądź do adopcji są wystarczające. (…)” 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 48) 

Wg informacji prezesa ŁTPZ „W przedmiotowym porozumieniu nie ujęliśmy 

urządzeń, środków do przewozu zwierząt ze względu na przeoczenie.” 

                                                      
4 Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753 
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                                                                           (dowód: akta kontroli str. 79) 

7) W porozumieniu z dnia 01.03.2012 r. zawartym przez Gminę z ŁTPZ zapisano, 

Ŝe Gmina ma prawo do dokonania kontroli prawidłowości realizacji zadania  

(§ 6 pkt. 2). Ustalono, Ŝe w badanym okresie Urząd nie przeprowadził kontroli 

wykonywanych przez ŁTPZ zadań. 

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 22-23, 40) 

 

Wyjaśniając przyczynę braku kontroli w ŁTPZ Wójt stwierdził, Ŝe: „(…) Ze względu 

na nieobecność pracownika (od 19 marca 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.) 

 i na odległość oraz brak połączenia autobusowego do Łukowa nie było moŜliwości 

skontrolowania zagadnień (…) na miejscu. W Urzędzie zatrudnionych jest łącznie 

ze mną 14 pracowników.  

W związku z trudnościami uzyskania rzetelnych informacji na temat dalszych losów 

odebranych psów, wymóg ten zawarto w porozumieniu, jednak nie zawsze 

otrzymywaliśmy takie informacje. W związku z powyŜszym bezskutecznie 

interweniowałem u Pani Prezes. W załączeniu bilingi z rozmów z telefonu 

słuŜbowego (załączniki nr 14 i 15)” 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 49) 

8) W związku z brakiem na terenie Gminy wolno Ŝyjących kotów UG nie 

podejmował działań zapewniających im opiekę.   

 

(dowód: akta kontroli str. 37) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyŜej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

− nieokreślenie w porozumieniu z dnia 01.03.2012 r. zawartym pomiędzy Gminą 

Siemień i  ŁTPZ urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą 

wyłapywane oraz środków do przewozu tych zwierząt, do  czego obligowały 

przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

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

wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

− nieprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji porozumienia zwartego z ŁTPZ. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zbadanym 

obszarze. 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki znęcania się 
nad zwierzętami w badanym okresie 

1) Do Urzędu nie docierały skargi, wnioski oraz informacje dotyczące znęcania się 

nad zwierzętami. Nie wpływały równieŜ wnioski policji, lekarza weterynarii bądź 

organizacji społecznych o odebranie zwierzęcia właścicielowi.    

2) Nie stwierdzono przypadków konieczności odebrania zwierzęcia właścicielowi 

lub opiekunowi przez policjanta lub upowaŜnionego przedstawiciela organizacji 

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.  

3) Wójt nie wydawał decyzji o odebraniu zwierzęcia właścicielowi.  
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4) Nie zgłaszano  do UG przypadków naruszania zakazu wynikającego z art. 9 ust. 

2 ustawy o ochronie zwierząt dotyczącego trzymania zwierząt domowych na 

uwięzi dłuŜej niŜ 12 godzin. 

(dowód: akta kontroli str.37-38,41) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

4. Legalność i gospodarność dokonywania wydatków. 
Rzetelność rozliczeń 

4.1. Wydatki UG poniesione 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: 
3.600 3.600 5.000 10.000 - 

a) wydatki na zapobieganie 

bezdomności zwierząt (znakowanie, 

kastracja, sterylizacja) 

- - - - - 

b) na sfinansowanie wyłapywania i 

pobytu zwierząt w schroniskach 
3.600 3.600 5.000 9.000 - 

c) koszty opieki nad zwierzętami, 

które: 
- - - 100 - 

• uległy wypadkom - - - 100 - 

• odebrano właścicielom na 

podstawie decyzji wójta (art.  7 u.o.z.) 
- - - - - 

 

Poniesione w kontrolowanym okresie przez Urząd wydatki na finansowanie 

zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły łącznie 8.600 

zł., w tym 3.600 zł. w 2011 r. i 5.000 zł. w 2012 r.   

 

Wynagrodzenia za wyłapywanie przez ŁTPZ bezdomnych zwierząt ustalano 

w formie ryczałtowej, a mianowicie: 

- w porozumieniu z 3 stycznia 2011 r. ustalono wynagrodzenie za wyłapanie  

do 20 szt. zwierząt w kwocie 3.600 zł, płatne z góry za rok w dwóch równych ratach.  

W przypadku odłowienia większej ilości zwierząt za kaŜde następne ŁTPZ miało 

pobierać wynagrodzenie w kwocie 350 zł za szt. W 2011 r. zostało wyłapanych  

7 sztuk zwierząt i zabranych 6 sztuk szczeniaków. UG wypłacił ŁTPZ w dniach  

18 lutego i 8 czerwca 2011 r. po 1.800 zł, tj. całą  kwotę wynagrodzenia.  

- w porozumieniu z 1 marca 2012 r. ustalono wynagrodzenie za wyłapanie do 20 

szt. zwierząt w kwocie 5.000 zł, płatne w dwóch równych ratach. W przypadku 

odłowienia większej ilości zwierząt, za kaŜde następne ŁTPZ miało pobierać 

wynagrodzenie w kwocie 500 zł za szt. W 2012 r. zostało wyłapanych  
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7 sztuk zwierząt. Wynagrodzenie w kwocie 5.000 zł UG wypłacił ŁTPZ w równych 

ratach po 2.500 zł, w dniach 10 kwietnia i 8 sierpnia 2012 r.   

                                                                         (dowód: akta kontroli str. 20-23,28-31) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym obszarze. 

 

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 Kontroli, 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 

i prowadzenia schronisk oraz programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

i zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 r. 

2. Powierzenie zadań dotyczących ochrony zwierząt podmiotom posiadającym 

stosowne zezwolenie. 

3. Sprawowanie kontroli wykonania powierzonych zadań z zakresu ochrony 

zwierząt. 

 

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    25  kwietnia 2013 r. 
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 Delegatura w Lublinie 

 

Kontroler: 

Dyrektor 

Adam Pęzioł 

 

Tadeusz Duda 

gł. specjalista k. p. 

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

podpis podpis 

 

 


