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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/193 – Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Zuzanna Kaźmierczak, inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 83489 z dnia 28 
listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, (kod: 62-080) Tarnowo 
Podgórne (dalej „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

(dowód: akta kontroli str. 3-9; 13-18) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 realizację przez Gminę Tarnowo 
Podgórne w latach 2011-2012 (do 20 grudnia) zadań w zakresie ochrony zwierząt 
oraz finansowania usług z tym związanych. 

 

Negatywną ocenę uzasadnia przede wszystkim zlecenie zadań z zakresu ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami podmiotowi nieposiadającemu stosownego 
zezwolenia, wydatkowanie środków publicznych niezgodne z obowiązującymi 
przepisami oraz z naruszeniem kryterium gospodarności a także brak 
obligatoryjnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 
Jednocześnie NIK pozytywnie ocenia działania Gminy polegające na zapewnieniu 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, podejmowaniu działalności 
popularyzującej zapobieganie bezdomności zwierząt a także organizowaniu 
kastracji i sterylizacji zwierząt. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Wykonywanie obowiązków dotyczących organizacji opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, w tym regulacji prawnych (przepisów prawa miejscowego, uchwał 
rad gmin, zezwoleń) odnoszących się do ochrony zwierząt 

 

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej „ustawa o utrzymaniu czystości  

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

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

i porządku”)2 Rada Gminy Tarnowo Podgórne określiła w uchwale z dnia 17 
listopada 2009 r. następujące wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się 
o zezwolenie w zakresie działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi 
zwierzętami: 

- prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w urzędzie gminy 
lub Krajowym Rejestrze Sądowym; 

- posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością  wyposażoną 
w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego 
przetrzymywania zwierząt a także środka transportu przystosowanego do 
ich przewożenia (których użytkowanie nie naruszy przepisów o ochronie 
zwierząt); 

- wykonywanie działalności własnymi siłami z zastosowaniem środków  
i sprzętu, do którego używania przedsiębiorca posiada tytuł prawny  
a w przypadku pojazdu - pozytywną opinię Powiatowego Lekarza 
Weterynarii; 

- posiadanie umowy lub pisemnego zapewnienia odbioru zwłok zwierzęcych 
przez  przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska 
lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części; 

- wykonywanie usług zgodne ze standardami sanitarno-humanitarnymi; 
- wykorzystywanie urządzeń i środków niepowodujących zagrożenia zdrowia  

i życia zwierząt; 
- dowożenie zwierząt rannych i chorych do wskazanej lecznicy 

weterynaryjnej; 
- prowadzenie dokumentacji prowadzonej działalności (umowy współpracy  

z innymi podmiotami, dowody miejsca i czasu schwytania zwierząt i ich 
dostarczenia do schroniska a także dokumentacja księgowa).  

W ww. uchwale wskazano również wymagania w stosunku do przedsiębiorców 
ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie schronisk, wymieniając elementy 
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt3. Ponadto, określono obowiązek: 

- prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w urzędzie gminy  
lub Krajowym Rejestrze Sądowym; 

- posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością wyposażoną 
w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego 
przetrzymywania zwierząt; 

- zapewnienia ogrodzonego, utwardzonego terenu; 
- przystosowania obiektów kubaturowych dla zwierząt do przepisów 

budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych. 
W latach 2011-2012 (do dnia 13 grudnia) żaden podmiot nie wnioskował do Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska, ani na 
odławianie zwierząt. Wójt nie wydawał zezwoleń w przedmiotowym zakresie. Nie 
były również zawierane porozumienia z organizacjami społecznymi, których 

                                                      
2 DzU. z 2012 r., poz. 391 
3 DzU. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 
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statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne nie działały organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami. 

(dowód: akta kontroli str. 27-33, 98-101; 349-352) 
 

Do dnia 31 grudnia 2011 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie uchwaliła Programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt, z powodu braku (do tego czasu) obowiązku  
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 34; 349-351) 
 

Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2012 r. przyjęty został 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na rok 2012” (dalej „Program”). Obowiązek uchwalenia tego programu 
został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2012 r. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 kwietnia 2012 r. Wojewoda Wielkopolski 
orzekł nieważność ww. uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa.  

(dowód: akta kontroli str. 35-42)  
 
Projekt Programu przekazano w dniu 30 stycznia 2012 r. do zaopiniowania 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu, Kołu Łowieckiemu „Czajka”  
z Poznania, Kołu Łowieckiemu „Ratusz” z Poznania, Kołu Łowieckiemu „Złota 
Kielnia” z Poznania, Fundacji „Zwierzęta i My” z Poznania oraz Towarzystwu 
„Pogotowie dla Zwierząt” z Trzcianki. Powiatowy Lekarz Weterynarii pozytywnie 
ocenił przesłany projekt, sugerując jednak potrzebę wskazania gospodarstwa w celu 
zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich, wskazania danych lekarza 
weterynarii, zapewniającego całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt, a także rozważenia wprowadzenia znakowania zwierząt za 
pomocą mikroprocesora. Koło Łowieckie „Ratusz” pozytywnie zaopiniowało projekt. 
Fundacja „Zwierzęta i My”, poza zwróceniem uwagi na zbyt niską kwotę 
zaplanowaną na realizację Programu, nie wniosła uwag. Zarząd „Pogotowia dla 
Zwierząt”, jako jedyny ocenił projekt negatywnie, zarzucając mu m.in. brak 
konkretnych rozwiązań, w tym, w zakresie wskazania podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych zadań, brak numeru telefonu do schroniska, sposobu 
działania i podmiotu odpowiedzialnego za odławianie zwierząt, za ich transport do 
schroniska, informacji o przyjętych w schronisku rozwiązaniach w zakresie 
sterylizacji i kastracji, organizacji z którymi Gmina zamierza współpracować, a także 
planów podjęcia konkretnych działań edukacyjnych. Ponadto, według Pogotowia, 
nie wskazano gospodarstwa, które mogłoby przyjąć zwierzęta ani też lecznicy 
weterynaryjnej, z którą Gmina podpisała umowę na opiekę nad zwierzętami, które 
uległy wypadkom drogowym. Podkreślono, iż Gmina nie wskazała środków, jakie 
zamierza przeznaczyć, na realizację poszczególnych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 43-60) 
 

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

1. Pomimo stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego, w dniu 25 kwietnia 2012 
r., nieważności uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne, przyjmującej Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
rok 2012, do czasu kontroli NIK, Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie uchwaliła 
nowego Programu, zawierającego wszystkie ustawowe elementy.  

(dowód: akta kontroli str. 89-93; 98-101) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W uchwalonym w dniu 27 marca 2012 r. Programie, wbrew postanowieniom 
określonym w art. 11a ust. 2 i 5 ustawy o ochronie zwierząt, nie wskazano:  
- gospodarstwa odpowiedzialnego za przyjęcie bezdomnych zwierząt 
gospodarskich, 
- danych lecznicy weterynaryjnej odpowiadającej za opiekę nad  zwierzętami, które 
uległy wypadkom drogowym, 
- prawidłowej kwoty na finansowanie Programu (wskazano 16.000 zł zamiast 
160.000 zł zaplanowanych w budżecie gminy na 2012 r.), pomimo uwag w tym 
zakresie zgłaszanych na etapie jego opiniowania, a także sposobu wydatkowania 
zaplanowanych środków w zw. z realizacją poszczególnych zadań (za wyjątkiem 
sterylizacji albo kastracji i usypiania ślepych miotów), 
- podmiotu odpowiedzialnego za wyłapywanie zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 35-39; 51; 136-137) 
 
Kierownik WIKOŚ wyjaśnił i udokumentował, że pomimo dotychczasowych starań, 
Gmina nadal nie może znaleźć podmiotu, który realizowałby zadanie polegające na 
przyjmowaniu bezdomnych zwierząt gospodarskich. Przyczyną jest m.in. obawa 
potencjalnych gospodarzy o rozprzestrzenianie się chorób. Kierownik WIKOŚ 
udokumentował fakt wystąpienia do lekarzy weterynarii, pismem z dnia 20 lutego 
2012 r., z ofertą realizacji zadania polegającego na opiece nad zwierzętami, które 
uległy wypadkom drogowym. Gmina otrzymała w zw. z tym zapytaniem tylko jedną 
ofertę. Dodał także, że konsultacje dotyczące realizacji tego zadania trwały do dnia 
23 marca 2012 r.  

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyjaśnił, że nie został precyzyjnie określony 
podmiot, który będzie zajmował się wyłapywaniem zwierząt, określono jednak 
Wykonawców Programu, którzy mogą brać udział w realizacji odławiania.  

(dowód: akta kontroli str. 61-73; 84; 89-95; 98-101) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie4 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Realizacja zadań dotyczących zapobiegania bezdomności (w tym przeciwdziałanie 
niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt domowych) oraz opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami 

 
2.1. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem bezdomności 

 
W latach 2011-2012 (do dnia 13 grudnia), Gmina Tarnowo Podgórne trzykrotnie 
zlecała dokonywanie kastracji i sterylizacji zwierząt domowych (zlecenia z grudnia 
2011 r., kwietnia i października 2012 r.). Każdorazowo zabiegi zlecano lekarzom 
weterynarii. W wyniku zgłoszeń mieszkańców i współpracy z przedstawicielami 
rodzinnych ogródków działkowych zlecono i przeprowadzono zabiegi sterylizacji 10 
kotek w 2011 roku, sterylizacji 14 kotek i kastracji 10 kocurów w 2012 roku.  
W zleceniu z października 2012 roku uzgodniono sterylizację 1 suczki, 18 kotek i 1 
kocura. 

W okresie objętym kontrolą, Gmina nie wprowadzała systemu rejestracji  
i znakowania zwierząt z przyczyn opisanych w punkcie 1 wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 74-76; 349-351) 
 

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

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W Gminie Tarnowo Podgórne nie egzekwowano przepisu art. 10a ust. 3 
znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącego zakazu puszczania psów 
bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację 
właściciela lub opiekuna. Z wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy wynikało, że 
przepis ten nie jest możliwy do egzekwowania przez Straż Gminną ze względu na 
istnienie wielu systemów znakowania zwierząt (tzw. czipowania). Funkcjonariusz 
Straży Gminnej nie był w stanie stwierdzić czy pies jest oznakowany w sposób 
umożliwiający identyfikację jego właściciela. W przypadku funkcjonowania 
jednolitego systemu i współpracujących czytników, identyfikacja tego rodzaju 
oznaczeń byłaby możliwa. W uzasadnionych sytuacjach, Straż Gminna stosowała 
art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń5. 

(dowód: akta kontroli str. 349-352) 
 

Gmina Tarnowo Podgórne podejmowała działania informacyjno-popularyzatorskie  
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt m.in. poprzez publikowanie danych 
schroniska w informatorze dla nowych mieszkańców a także lokalnym piśmie. 
Działania polegały również na publikowaniu w prasie lokalnej artykułów dotyczących 
opieki nad zwierzętami (np. wolno żyjącymi kotami), możliwości adopcji zwierząt 
bezdomnych oraz informacji Straży Gminnej w zakresie m.in. obowiązków 
właścicieli zwierząt domowych a także interwencji funkcjonariuszy dotyczących 
bezdomnych zwierząt. Gmina ogłaszała poszukiwanie gospodarstwa rolnego, które 
mogłoby przyjmować odebrane zwierzęta gospodarskie a także zamieszczała na 
stronach internetowych Urzędu i na portalach społecznościowych mieszkańców 
apele dotyczące zaginionych zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 77-88) 
 

2.2. Wykonywanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach wpływały zarówno od mieszkańców jak i od 
instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Informacje kierowane były zarówno do 
Urzędu jak i Straży Gminnej oraz Policji. W 2011 roku Straż Gminna realizowała 55 
potwierdzonych zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach na terenie Gminy (48 
przypadków dotyczyło psów, 6 – kotów, 1 – myszołowa). W 2012 roku (do dnia  
4 grudnia) odnotowano 39 potwierdzonych zgłoszeń, w tym: 27 odnośnie psów,  
9 – kotów, po 1: kuny, żółwia i sowy. Działania Straży polegały na wezwaniu 
schroniska dla zwierząt w celu odłowienia zwierzęcia lub odłowieniu i przekazaniu 
pracownikowi schroniska. Ponadto, Straż Gminna odnotowała niepotwierdzone 
zgłoszenia, w tym odpowiednio 51 w 2011 roku i 46 w 2012 roku.  

(dowód: akta kontroli str. 121-123; 349-352)  
 

Zgłoszenia kierowane do Policji, funkcjonariusze przekazywali Straży Gminnej,  
a w przypadku gdy Straż Gminna nie pełniła służby, na miejsce kierowano patrol 
Policji. W sytuacji potwierdzenia zgłoszenia,  wzywano przedstawicieli schroniska.  

(dowód: akta kontroli str. 342-343) 
 
Jak wskazano wcześniej, wprowadzony uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Program na 2012 rok został uchylony. Zawierał on jednak założenia dotyczące 
podejmowania interwencji na podstawie zgłoszeń skierowanych do Straży Gminnej, 
Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu lub po 
interwencji Policji. W Programie tym wskazano Wykonawców realizujących jego 

                                                      
5 DzU. z 2010 Nr 46, poz. 275 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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założenia, w tym m.in. schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie, Urząd Gminy 
(WIKOŚ) oraz Straż Gminną. Wyłapywaniem zwierząt, faktycznie, zajmowały się 
ww. podmioty. 

(dowód: akta kontroli str. 35-39; 98-101) 
 

W Gminie przyjęto zasadę stałego wyłapywania zwierząt. Kierownik WIKOŚ 
wyjaśnił, że system stałego odławiania zwierząt na terenie Gminy funkcjonuje 
kilkanaście lat i nie ma potrzeby dokonywania odłowień okresowych. Z powodu 
stałego odławiania zwierząt nie podawano do publicznej wiadomości informacji  
o rozpoczęciu tego rodzaju działań.  

(dowód: akta kontroli str. 35-38; 89-92; 96)  
 

W dniu 2 czerwca 2010 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, Wójt zawarł  
w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne, umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt 
oraz zapewnienie im opieki w schronisku w Jędrzejewie. Wyłoniony podmiot 
posiadał zezwolenie na prowadzenie schroniska. Schronisko było również objęte 
nadzorem weterynaryjnym. W Urzędzie dokonywano comiesięcznych rozliczeń  
z podmiotem dokonującym wyłapywania i utrzymywania zwierząt w schronisku.  
W rozliczeniach, uwzględniano m.in. informacje na temat gatunku zwierzęcia 
wyłapanego, daty i miejsca odłowienia, numeru psa objętego opieką (od lutego  
2012 r.), adopcji, eutanazji lub ewentualnie o jego śmierci. W 2011 roku dokonano 
wyłapania 70 a w 2012 roku (do listopada) 75 zwierząt. Do schroniska trafiło 
odpowiednio 59 (w tym 2 psy powracające z adopcji) i 57 (w tym pies powracający  
z adopcji) psów i kotów. Zwierzęta innych gatunków, głównie dzikie (odpowiednio 5  
i 7) po zakończeniu leczenia, były oddawane do ZOO lub wypuszczane na wolność. 
W uzasadnionych sytuacjach były poddawane eutanazji. W pozostałych 
przypadkach, po złapane zwierzę zgłaszał się właściciel. 

(dowód: akta kontroli str. 104-116; 128-129; 200-328) 
 

W zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami, Gmina, oprócz zlecania zabiegów 
sterylizacji i kastracji, prowadziła działania rozpoznawcze w celu określenia ilości  
i miejsc ich występowania oraz propagowała w prasie lokalnej inicjatywę 
mieszkańców w zakresie pomocy kotom. 

(dowód: akta kontroli str. 78; 89-93) 
 

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

1. W dniu 2 czerwca 2010 r., Wójt, w imieniu Gminy, zawarł umowę ze schroniskiem 
w Jędrzejewie na opiekę nad zwierzętami i wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy 
Tarnowo Podgórne. W umowie nie uwzględniono obligatoryjnych elementów takich 
jak środki i urządzenia do wyłapywania zwierząt oraz środki do ich przewożenia. 
Działanie to naruszało postanowienia § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad  
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt6, zgodnie z którymi umowa zawarta 
z przedsiębiorcą dotycząca wyłapywania zwierząt powinna zawierać  
w szczególności: wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta 
będą wyłapywane, określenie środków do przewozu zwierząt, zapewnienie, w razie 
potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej a także wskazanie miejsca 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska. 
Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Wójt Gminy.  
 
                                                      
6 DzU z 1998 Nr 116, poz. 753 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Kierownik WIKOŚ wyjaśnił, że pomimo nieuwzględnienia w umowie obligatoryjnych 
elementów, sposób wyłapywania zwierząt był konsultowany z wykonawcą odłowów. 
Ustalono, że czynność powinna być wykonywana w sposób humanitarny, za 
pomocą chwytaka lub siatki weterynaryjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 89-93; 104-106) 

2. W 2011 r., wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne odbywało się bez upoważnienia rady gminy, wyrażonego w uchwale. 
Działanie to naruszało postanowienia art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt  
(w brzmieniu sprzed nowelizacji), zgodnie z którymi wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się 
wyłącznie na mocy uchwały rady gminy. 
Usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i utrzymywaniem ich  
w schronisku realizowane były przez firmę prowadzącą schronisko dla zwierząt  
w Jędrzejewie, na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy w dniu 2 czerwca 
2010 r. Firma ta nie została upoważniona do tych czynności w obowiązującej w tym 
czasie uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne (z dnia 10 kwietnia 2001 r.).  
W uchwale tej (obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 r.), Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne ustaliła, że na terenie Gminy wyłapywaniem zwierząt zajmować się 
będzie lekarz weterynarii, na podstawie umowy zlecenia, oraz Straż Gminna.   
Odpowiedzialnym za powyższą nieprawidłowość był Wójt Gminy, który w dniu  
2 czerwca 2010 r. zawarł umowę na wyłapywanie zwierząt z podmiotem, który nie 
został do tego upoważniony w uchwale rady gminy. 
Wójt wyjaśnił, że w zw. z likwidacją w 2003 roku tymczasowego schroniska  
w Sierosławiu, zaistniała potrzeba zmiany systemu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. Gmina nawiązała współpracę ze schroniskiem w Jędrzejewie,  
a powstały system, zdaniem Wójta, funkcjonował prawidłowo na długo przed 
zawarciem umowy w dniu 2 czerwca 2010 roku. W związku z zaistniałą sytuacją nie 
dokonano zmiany uchwały rady gminy w przedmiotowym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 96-101; 104-106) 
 

3. W dniu 2 czerwca 2010 r., Wójt, w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne, zawarł 
umowę ze schroniskiem w Jędrzejewie na wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy  
i opiekę nad nimi, mimo że podmiot ten nie posiadał, na tego rodzaju działalność, 
wymaganego zezwolenia. Działanie to naruszało postanowienia art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku7, zgodnie z którymi na prowadzenie przez 
przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
wymagane było uzyskanie zezwolenia.  
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, przed zleceniem schronisku w Jędrzejewie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie wydał temu podmiotowi zezwolenia na 
realizację przedmiotowego zadania.  
Wójt wyjaśnił, że żaden podmiot nie wnioskował o wydanie przedmiotowego 
zezwolenia. W związku z tym, gdyby trzymać się obowiązujących przepisów, żaden 
podmiot nie mógłby dokonywać wyłapywania zwierząt na terenie Gminy. Zdaniem 
Wójta, Gmina nie może i nie jest w stanie, przy znacznym ograniczeniu liczby 
podmiotów świadczących usługi tego rodzaju, narzucić w pełni egzekwowanie 
obowiązujących przepisów. Zdaniem Wójta uchybienia formalne nie mogą być 
podstawą zaprzestania dotychczasowej, dobrze funkcjonującej w jego opinii, 
działalności na rzecz ochrony zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 98-101; 104-106) 
 

                                                      
7 DzU. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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Wyjaśnienie to nie może jednak stanowić usprawiedliwienia dla dopuszczenia do 
powstania wskazanej nieprawidłowości, która dotyczy nierespektowania 
obowiązujących wymogów w zakresie działalności polegającej na ochronie przed 
bezdomnymi zwierzętami. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki znęcania się nad zwierzętami 

Informacje dotyczące znęcania się nad zwierzętami wpływały do Straży Gminnej  
i Policji. W 2011 roku funkcjonariusze Straży odnotowali 8 zgłoszeń dotyczących 
trzymania zwierząt w złych warunkach. W 7 przypadkach zgłoszenia dotyczyły 
psów, w 1 – kozy. Żadna z pozyskanych informacji nie potwierdziła się. W 2012 r., 
Straż Gminna odnotowała 20 zgłoszeń w przedmiotowym zakresie, wszystkie 
dotyczyły psów. Działania Straży Gminnej polegały na sprawdzeniu stanu 
faktycznego. Podczas kontroli potwierdziło się jedno zgłoszenie. Powiadomiony 
inspektor Pogotowia dla Zwierząt w Trzciance (dalej „Pogotowie”), w dniu 25 lipca 
2012 roku, przy udziale funkcjonariuszy Straży Gminnej, odebrał zwierzę 
właścicielce. Powodem odebrania psa była rana na szyi zwierzęcia. Choć pies był  
w dobrej kondycji, to nieleczenie rany zagrażało co najmniej jego zdrowiu. Pies, za 
zgodą właścicielki, został zabrany w celu przeprowadzenia badań.  
Przedstawiciel Pogotowia dla Zwierząt wyjaśnił, że Pogotowie nie złożyło wniosku  
o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia z uwagi na zbyt dużą liczbę 
prowadzonych w 2011 i 2012 roku spraw, a także z uwagi na przejmowanie 
dokumentacji przez nowy Zarząd, po zmianie kadencji władz w dniu 29 czerwca 
2012 roku. Zadeklarowano, że stosowny wniosek i zawiadomienie o przestępstwie 
złożone zostanie w dniu 13 grudnia 2012 roku. Pies został przekazany do adopcji 
czasowej do zakończenia sprawy karnej przeciwko właścicielce. Przedstawiciel 
Pogotowia wyjaśnił, że w przypadku skazania za brak leczenia psa, sąd orzeka 
przepadek zwierzęcia. Po wyroku sądu, pies zostanie przekazany umową stałą  
i pozostanie w obecnym miejscu.  

 (dowód: akta kontroli str. 121-123; 331-341) 

W 2012 roku Straż Gminna odnotowała 3 ponowne zgłoszenia. O pozyskanych 
informacjach powiadomiono Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział  
w Poznaniu. Inspektorzy przeprowadzili kontrolę, nie stwierdzając rażących 
uchybień. Policja nie odnotowała zgłoszeń w zakresie warunków trzymania zwierząt. 
W prowadzonym w Urzędzie rejestrze skarg nie stwierdzono zaewidencjonowania 
skargi dotyczącej zagadnień związanych z opieką nad zwierzętami.  

(dowód: akta kontroli str. 121-124) 

W okresie objętym kontrolą, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne nie wydawał decyzji  
o odebraniu zwierzęcia właścicielowi. Nie zaszła konieczność odebrania zwierząt 
gospodarskich. 

(dowód: akta kontroli str. 349-353) 
 

Nie stwierdzono przypadków trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin,  
w związku z czym funkcjonariusze Straży Gminnej ani Policji nie stosowali 
postępowania mandatowego w tym zakresie 

(dowód: akta kontroli str. 121-123; 342-343; 349-352) 
 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Policja odnotowała jeden przypadek (w sierpniu 2012 r.) znęcania się nad psem. 
Komisariat Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald 
prowadził (do dnia zakończenia kontroli NIK) czynności sprawdzające. Porzucone 
przed sklepem zwierzę było w bardzo złej kondycji i zostało przygarnięte przez 
osobę prywatną. O zajściu, Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance, zostało 
powiadomione po kilku tygodniach. Jednostka ta złożyła w dniu 9 listopada 
zawiadomienie do Policji o przestępstwie a w dniu 18 grudnia 2012 roku wystąpiła  
z wnioskiem do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne o wydanie decyzji administracyjnej 
w sprawie odebrania psa właścicielowi. 

(dowód: akta kontroli str. 342-348; 358-366) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Pomimo przeprowadzenia w dniu 25 lipca 2012 r. czynności odebrania psa 
dotychczasowemu właścicielowi przez inspektora Pogotowia dla zwierząt z udziałem 
funkcjonariuszy Straży Gminnej, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne nie wydał 
stosownej decyzji w tej sprawie, co było niezgodne z postanowieniami art. 7 ust. 3 
ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którymi strażnik gminny po odebraniu 
zwierzęcia zawiadamia o tym niezwłocznie Wójta, celem podjęcia decyzji  
w przedmiocie odebrania zwierzęcia. 
Z uwagi na brak decyzji w przedmiotowej sprawie nie obciążono dotychczasowego 
właściciela kosztami transportu, utrzymania i leczenia psa, które wyniosły według 
danych Pogotowia 1.600 zł. 
Przedstawiciel Pogotowia dla zwierząt wyjaśnił, że w tym przypadku jednostka nie 
będzie egzekwowała należności ani od Gminy ani od właścicielki. W procesie 
karnym zawnioskuje natomiast o nawiązkę na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 121-123; 331-341) 
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że pies został odebrany za zgodą właścicielki w celu 
stwierdzenia przez lekarza weterynarii czy poniesione rany powstały na skutek 
naturalny (drapanie jak utrzymywała właścicielka), czy też w efekcie bicia i znęcania 
się. Po odpowiednim badaniu, przedstawiciel organizacji społecznej miał 
powiadomić Wójta, i ewentualnie prokuraturę, o wynikach badań.  

(dowód: akta kontroli str. 349-354) 
 

Wniosek Pogotowia o wydanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia, 
wpłynął do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 17 grudnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 366) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 
 

4. Finansowanie zadań dotyczących ochrony zwierząt, a także  wykonywania przez 
Gminę kontroli podmiotów zajmujących się – na podstawie umów - wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt oraz opieką nad tymi zwierzętami 

 

W 2010 roku, Gmina finansowała w zakresie opieki nad zwierzętami zadania 
związane z wyłapywaniem zwierząt i opieką w schronisku w łącznej kwocie  
140.222 zł. W 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 146.474 zł a w I półroczu 
2012 roku, kwotę 72.878 zł (według stanu na dzień 30 września, Gmina, w 2012 
roku wydatkowała na ten cel kwotę 114.849 zł).  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W zakresie zadań związanych z kastracją i sterylizacją zwierząt bezdomnych 
pozostających poza schroniskiem, w 2011 roku, Gmina poniosła wydatki w kwocie 
1.080 zł. Do 30 czerwca 2012 roku, Gmina nie ponosiła wydatków związanych  
z kastracją i sterylizacją zwierząt, natomiast według stanu na dzień 30 września, na 
ten cel przeznaczono kwotę 2.160 zł. W 2010 roku nie finansowano zadań tego 
rodzaju.  
Ponadto, w 2012 roku, Gmina ponosiła koszty związane z zadaniami w zakresie 
zapewnienia pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które uległy wypadkom. Według 
stanu na dzień 30 września, w 2012 r., na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 5.799 
zł (w tym do 30 czerwca 2.559 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 125-127) 
 

Zarówno w umowie zawartej w dniu 5 czerwca 2007 roku (obowiązującej do maja 
2010 roku), jak i w umowie zawartej w dniu 2 czerwca 2010 roku, określono 
wynagrodzenie z uwzględnieniem ceny jednostkowej netto tak w odniesieniu do 
utrzymania zwierzęcia jak i jego wyłapania. W umowach wskazano, że 
wynagrodzenie będzie ustalane w miesięcznych okresach rozliczeniowych,  
z uwzględnieniem cen jednostkowych oraz faktycznej liczby zwierząt wyłapanych  
i przebywających w schronisku w danym miesiącu. Sposób dokumentowania 
rozliczeń omówiono w punkcie 2.2 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 102-106) 
 

W latach 2010-2012 (do zakończenia kontroli NIK), pracownik Urzędu dwukrotnie 
kontrolował schronisko w Jędrzejewie. Przeprowadzona w dniu 29 kwietnia 2010 r. 
kontrola objęła sprawdzenie warunków utrzymania zwierząt, a także prowadzoną 
dokumentację. Dokumentacja była prowadzona odrębnie dla każdego psa  
(z uwzględnieniem informacji o jego stanie zdrowotnym, nowym właścicielu, 
ewentualnie o przyczynie śmierci). Nowo przyjmowane psy były poddawane 
wstępnej obserwacji i kwarantannie. Stwierdzono czystość kojców, a także właściwy 
dobrostan zwierząt (łącznie z ich strzyżeniem i czesaniem). Potwierdzono ich liczbę. 
W dniu 26 września 2012 r., pracownik Urzędu dokonał ponownej kontroli warunków 
życia zwierząt. Z notatki służbowej wynika, że psy przebywały w Jędrzejewie, 
natomiast koty w prowadzonym przez ten sam podmiot schronisku w Trzciance.  
W trakcie kontroli dokonano oględzin schroniska, stwierdzono, że oddzielnie 
przebywają zwierzęta agresywne oraz osobno - psy nowo przyjmowane. Zwierzęta, 
po przejściu wszystkich badań, były umieszczane w kojcach, po kilka sztuk  
w zależności od wielkości i usposobienia. Pracownik potwierdził zapewnienie 
właściwych warunków utrzymania i pielęgnacji zwierząt. Zwrócił uwagę na właściwe 
karmienie zwierząt i pozostającą w miskach suchą karmę. Kojce były czyste  
i sprzątane na bieżąco. Schronisko posiadało teren (łąki) gdzie psy były 
wypuszczane. Prowadzona dokumentacja nie budziła zastrzeżeń (karty prowadzono 
na bieżąco dla każdego zwierzęcia wraz z jego zdjęciem, opisem, informacjami na 
temat daty i miejsca schwytania a także przebytych zabiegów, szczepień itd.)  
W imieniu Gminy kontrolę warunków zwierząt u nowego właściciela mógł 
przeprowadzać kierownik schroniska. W comiesięcznych rozliczeniach schronisko 
informowało Gminę, które zwierzę zostało adoptowane. Przy przekazaniu zwierzęcia 
do adopcji, nowy właściciel otrzymywał informacje odnośnie przeprowadzonych 
szczepień, wykonanych zabiegów oraz przebytych chorób.  

(dowód: akta kontroli str. 329-330; 349-354) 
 

W trakcie kontroli schroniska w Jędrzejewie, przeprowadzonej przez pracownika 
Urzędu we wrześniu 2012 roku, stwierdzono, że wyłapane z terenu Gminy, koty 
przebywają w prowadzonym przez ten sam podmiot, schronisku w Trzciance. Ze 
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złożonych przez Kierownika WIKOŚ wyjaśnień wynika, że dodatkowe miejsce 
zostało zorganizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju zwierząt. 
Urząd nie prowadził kontroli warunków bytowania kotów m.in. z uwagi na duży 
zakres innych obowiązków oraz stosunkowo niedługi czas jaki upłynął od momentu 
powzięcia informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 89-95; 329-330) 
 

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

1.W latach 2010-2012 (do listopada), Gmina finansowała zadania, polegające na 
wyłapywaniu zwierząt przez podmiot nieposiadający stosownego zezwolenia i w zw. 
z tym z naruszeniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, wydatkowała kwotę 
68.666 zł.     

(dowód: akta kontroli str. 98-108; 141-328; 353-356) 
 
2. W 2010 roku (od stycznia do czerwca) oraz od lutego 2011 do lutego 2012 roku, 
do rozliczeń usług polegających na utrzymaniu zwierząt w schronisku oraz na ich 
wyłapywaniu stosowano stawki niezgodne z zawartymi w tym zakresie umowami, 
(bez zmiany odpowiednich postanowień tych umów).  
W miesiącu styczniu 2010 roku, w rozliczeniu ze schroniskiem, stosowano stawkę 
5,93 zł za dzienne utrzymanie i 218,82 zł za wyłapanie, a w okresie od lutego do 
czerwca 2010 r. odpowiednio 6,14 zł za dzienne utrzymanie oraz 226,48 zł za 
wyłapanie, podczas gdy w obowiązującej w tym okresie umowie (z dnia 5 czerwca 
2007 r.), stawki te określone zostały w kwotach odpowiednio: 5,55 zł i 210 zł. 
Od lutego 2011 r. do lutego 2012 r., w rozliczeniach ze schroniskiem dla zwierząt, 
stosowano stawkę 6,30 zł za dzienne utrzymanie oraz 232,37 zł za wyłapanie, 
podczas gdy w obowiązującej w tym okresie umowie (z dnia 2 czerwca 2010 r.), 
stawki te określone zostały w kwotach odpowiednio: 6,14 zł i 226,48 zł.  

W wyniku opisanego wyżej działania, Gmina niezgodnie z treścią umów oraz  
z naruszeniem kryterium gospodarności, wydatkowała kwotę 10.300 zł, w tym za 
opiekę zwierząt w schronisku w kwocie 8.900 zł a za wyłapywanie zwierząt,  
w kwocie 1.400 zł. 

Zgodnie z zapisami obu umów, waloryzacja cen jednostkowych była możliwa po 12 
miesiącach ich obowiązywania. Waloryzacja mogła zostać dokonana w oparciu  
o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez 
Prezesa GUS za rok poprzedni. Wymagała jednak odpowiedniej zmiany umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 102-108; 141-168; 205-272; 349-357) 
 

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne.  

Z wyjaśnień złożonych przez Wójta wynika, że rozliczeń dokonywano na podstawie 
stawek zwiększanych z uwagi na wzrost wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych określonych przez Prezesa GUS. Nie dokonywano natomiast 
zmiany przedmiotowych umów.  

(dowód: akta kontroli str. 349-353) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym obszarze. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli8, wnosi o: 

 

1) zlecanie zadań z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie, 

2) niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających radzie gminy uchwalenie 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Dostosowanie projektu Programu do wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach, 

3) dostosowanie umowy na wyłapywanie zwierząt do wymogów określonych 
w obowiązujących przepisach, 

4) finansowanie zadań, polegających na wyłapywaniu zwierząt, 
wykonywanych przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia oraz 
zgodnie z warunkami określonymi w umowach. 

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 zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, dnia 8 stycznia 2013 r. 

  
  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

 

 

Dyrektor 

 

 
z up. Grzegorz Malesiński  

Wicedyrektor 
Zuzanna Kaźmierczak 

Inspektor k.p. 

                                                      
8 DzU. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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