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Wystąpienie pokontrolne. 

 

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

Kontroli 1 zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

skontrolowała Zakład Usług Komunalnych w Szczytnie z siedzibą w Nowym Gizewie (ZUK) 

w zakresie przestrzegania praw ochrony zwierząt. 

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

podpisanym w dniu 22 lipca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do treści art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

ocenia działalność Schroniska dla Zwierząt „Cztery Łapy” (Schroniska) w zakresie spraw 

objętych kontrolą. Podstawą pozytywnej oceny było zapewnienie prawidłowych warunków 

pobytu zwierząt w schronisku, sprawowanie nad nimi systematycznej opieki weterynaryjnej, 

a takŜe duŜa liczba adoptowanych zwierząt.  Nieprawidłowości polegały natomiast na błędach 

w ewidencji księgowej oraz nieuwzględnieniu Schroniska w regulaminie organizacyjnym 

ZUK. 

1. Kontrola wykazała, Ŝe Schronisko - będące jednostką organizacyjną ZUK - zostało 

utworzone w grudniu 2001 r. stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie i prawidłowo 

było przygotowane organizacyjnie do prowadzenia statutowej działalności, poniewaŜ 

m.in.: 

- jest ono prawidłowo zlokalizowane, tj. w odległości, co najmniej o 150 m od jednostek 

wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
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szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt2, 

(m.in. od siedzib ludzkich, obiektów uŜyteczności publicznej itp.), 

- objęte jest nadzorem weterynaryjnym i posiada identyfikator weterynaryjny 28178601, 

- Schronisko posiadało regulamin organizacyjny, w którym określono m.in.  

przyjmowanie zwierząt do schroniska, zasady opieki weterynaryjnej, utrzymanie 

czystości i pielęgnację zwierząt, wydawanie zwierząt, usypianie zwierząt, 

- wszystkie osoby pracujące w schronisku zostały przeszkolone w zakresie 

postępowania ze zwierzętami. W badanym okresie opiekę nad zwierzętami 

sprawowało 3 pracowników zatrudnionych na stałe, którzy byli okresowo wspomagani 

bezrobotnymi zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz 

wolontariuszami.    

NIK zwraca natomiast uwagę, Ŝe w regulaminie organizacyjnym ZUK nie ujęto Schroniska  

i nie określono jego zadań. 

2. W badanym okresie do Schroniska przyjęto ogółem 1 014 zwierząt, w tym 873 psy i 241 

kotów. W ocenie NIK, zapewniono im dobre warunki pobytu, gdyŜ m.in.: 

- boksy były czyste, przestronne, wietrzone i nie stwarzały zagroŜenia bezpieczeństwa,  

a ich ściany  i posadzki były z materiałów łatwych do mycia i odkaŜania, 

- wszystkie psy miały zapewnione miejsca w budach, a do ich dyspozycji były 22 

wybiegi o łącznej pow. około 1,2 ha, (umoŜliwiające zachowania charakterystyczne 

dla gatunku), z których korzystały dwa razy dziennie, 

- wydzielono miejsca do kwarantanny przyjmowanych zwierząt, (9 oddzielnych boksów 

dla psów i 1 pomieszczenie dla kotów), 

- okresowo prowadzono oraz dokumentowano zabiegi dezynfekcji i deratyzacji,  

a zwierzęta przyjmowane do schroniska poddawano dezynsekcji. 

Schronisko było wprawdzie wyposaŜone w urządzenie umoŜliwiające elektroniczną 

identyfikacją zwierzęcia (czytnik),  jednak wobec braku dostępu do bazy danych 

„zaczipowanych” zwierząt, konieczne było uzyskiwanie informacji dotyczącej jego  

właściciela od StraŜy Miejskiej lub Urzędzie Miejskim w Szczytnie.  

3. Rzetelnie dokumentowano pobyt zwierząt w Schronisku. W tym celu prowadzono 11  

urządzeń ewidencyjnych i rejestrów, w których dokumentowano czynności związane z ich 

pobytem, a mianowicie: 

                                                 
2 Dz. U. Nr 158, poz. 1657 
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- zwierzęta przyjmowane do Schroniska ewidencjonowano w ksiąŜce przyjęć i adopcji, 

która zawierała wszystkie wymagane dane i prowadzona była przez uprawnionych 

pracowników,  

- dla kaŜdego przyjmowanego zwierzęcia zakładano kartę ewidencyjną, (odpowiadającą 

numerowi wpisu do ksiąŜki przyjęć), w której dokumentowano jego pobyt,  

a zwłaszcza zabiegi profilaktyczne, szczepienia i przebyte choroby, 

- prawidłowość Ŝywienia zwierząt dokumentowano w odrębnych rejestrach temperatur 

mroŜenia, obróbek Ŝywności i jej studzenia oraz mycia pojemników. 

4. Zwierzętom zapewniono prawidłową opiekę weterynaryjną. Poddawane one były 

wymaganym zabiegom przy przyjęciu oraz w trakcie dłuŜszego pobytu w Schronisku. 

Stwierdzono bowiem, Ŝe: 

- przyjmowane zwierzęta we wszystkich przypadkach poddawane były zabiegom  

dezynsekcji i odrobaczania; 

- lekarz weterynarii sprawujący opiekę nad zwierzętami w ramach umowy zlecenia, 

dokonywał okresowych przeglądów stanu zoohigienicznego pomieszczeń. NaleŜy 

jednak zauwaŜyć, Ŝe nie ewidencjonował on wyników tych przeglądów, ograniczając 

się do odnotowania w ksiąŜce lekarskiej samego faktu ich przeprowadzenia;  

- zwierzęta z rozpoznaniem chorobowym były transportowane do gabinetów 

weterynaryjnych poza schroniskiem. Leczenie dokumentowano w ksiąŜce lekarskiej 

oraz karcie ewidencyjnej zwierzęcia;    

- zwierzęta po odbyciu kwarantanny szczepiono przeciwko wściekliźnie. W badanym 

okresie zaszczepiono 673 psy i 124 koty; 

- w okresie objętym kontrolą eutanazji poddanych zostało 46 psów i 24 koty. Analiza  

wszystkich przypadków eutanazji (13 psów i 2 kotów) dokonanych w I półroczu 2010 

r. wykazała, Ŝe zabieg ten stosowano wyłącznie w sytuacjach koniecznych, ze względu  

na zaawansowanie nieuleczalnej choroby. Uśmierceń zwierząt dokonywano w 

gabinecie weterynaryjnym poprzez iniekcję  środka stosowanego do eutanazji 

(Morbital), zgodnie z wymogami § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych 

do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt3, 

- w okresie 2008 r. – I półr. 2010 r. w schronisku padło  51 psów i 9 kotów. 

Przyczynami padnięć zwierząt były m.in.: urazy powypadkowe, starość, wstrząs 

anafilaktyczny po narkozie. 

                                                 
3 Dz. U. Nr 205, poz. 2102 
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5. W badanym okresie zainteresowane osoby adoptowały 582 psy i 109 kotów, co stanowiło 

odpowiednio 66,6 % i 45,2 % zwierząt przyjętych w tym czasie do schroniska.  

Do uzyskania tak dobrych wyników adopcji przyczyniło się zamieszczanie zdjęć zwierząt 

z ich opisem m.in. na stronie internetowej Schroniska i w prasie lokalnej, a takŜe duŜe 

zaangaŜowanie wolontariuszy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział  

w Szczytnie. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe zwierzęta do adopcji były oddawane po 

uprzednim wypełnieniu przez zainteresowanego tzw. kwestionariusza adopcyjnego, 

pozwalającego wstępnie określić, czy zostaną spełnione jej warunki. W umowach 

adopcyjnych Schronisko zastrzegło sobie natomiast prawo sprawdzenia warunków 

przebywania zwierzęcia u nowego właściciela. W I półroczu 2010 r. dokonano 59 takich 

sprawdzeń, po których Ŝadne zwierzę nie wróciło do schroniska.  

6. W okresie objętym kontrolą na funkcjonowanie Schroniska wydatkowano ogółem 478,37 

tys. zł, w tym 193,05 tys. zł w 2008 r., 200,67 tys. zł w 2009 r. oraz 84,65 tys. zł  

w I półroczu 2010 r. Główną pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia 

pracowników, wynoszące odpowiednio: 86,9 tys. zł (45,0%), 119,7 tys. zł (59,6%) i 60,4 

tys. zł (71,4%). Działalność schroniska w części finansowana była z dotacji otrzymywanej 

z budŜetu Miasta, a pozostałe koszty ponoszone były bezpośrednio przez Urząd.  

Np. W 2009 r. rozliczono dotację w kwocie 141,6 tys. zł, pozostałe wydatki poniesione 

zostały z budŜetu Miasta m.in. jak wynagrodzenie robotników interwencyjnych 31,07 tys. 

zł, koszty transportu 16,3 tys. zł.  

W ocenie NIK, ewidencja księgowa ZUK nie była w pełni zgodna z wymogami 

ustawy z dnia 29 września o rachunkowości4, gdyŜ niektóre zdarzenia gospodarcze nie 

ujmowane były w księgach rachunkowych. I tak: 

- suchą karmę otrzymywaną bezpłatnie ewidencjonowano wyłącznie ilościowo w kartotece 

magazynowej. Nie wyceniano jej wartości i nie ujmowano na właściwym koncie księgi 

głównej, co było to niezgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. NaleŜy jednak 

odnotować, Ŝe były to zdarzenia gospodarcze o niewielkiej wartości (w I półroczu 2010 r. 

wartość otrzymanej bezpłatnie karmy wyniosła ok. 300 zł), które nie miały wpływu na 

wynik finansowy Zakładu, 

- baza Schroniska (grunty i budynki) nie została ujęta w ewidencji środków trwałych ZUK 

(ewidencję ww. składników majątku trwałego prowadzono w Urzędzie Miejskim  

w Szczytnie) pomimo, Ŝe była ona wykorzystywana przez Zakład w prowadzonej 

działalności.    

                                                 
4 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) Ujmowanie w ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych ZUK, w sposób zapewniający 

uwzględnienie w niej wszystkich kosztów funkcjonowania Schroniska. 

2) Ujęcie Schroniska w regulaminie organizacyjnym ZUK.  

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag  

i wykonania wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu bądź o działaniach podjętych  

w celu realizacji wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na 

piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

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

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

właściwej komisji NIK. 

         

Z powaŜaniem 

 
 
 
 
 


