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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 

 

Jacek Gursz, Burmistrz Miasta Chodzieży, od 1 grudnia 2006 r. 

 

1. Ustalenie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
i zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. Zlecanie zadań określonych w programie opieki nad zwierzętami podmiotowi 
zewnętrznemu oraz nadzór nad realizacja zobowiązań wynikających z zawartych 
umów. 

 

Lata 2017-2019 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych1), a także działania 
wcześniejsze, o ile miały wpływ na zagadnienia objęte kontrolą. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Daniel Braciszewski, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/69/2019 z 14 maja 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 tj. do dnia 21 czerwca 2019 r.  
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie sposobu zorganizowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży 
w latach 2017 – 2019 z uwagi na stwierdzone przypadki naruszania prawa w 
powyższych działaniach oraz brak nadzoru nad realizacją zadań zleconych w tym 
zakresie podmiotom zewnętrznym.  

 

Gmina w wymaganych terminach ustalała kompleksowe programy opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, natomiast umowy na odławianie zwierząt i utrzymanie ich 
w schronisku zawierano z podmiotami, które nie spełniały ustawowych wymagań 
i nie posiadały zezwoleń na prowadzenie tego rodzaju działalności, a także nie były 
objęte nadzorem weterynaryjnym. Burmistrz Miasta Chodzieży nie przeprowadził 
rzetelnych konsultacji projektu programów opieki nad zwierzętami na lata 2017 - 
2019 z organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt i działającymi 
na obszarze gminy. Kontrolowana jednostka nie nadzorowała w sposób skuteczny 
sposobu realizacji przez przedsiębiorców, wynikających z umów, obowiązków 
dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na terenie gminy, w latach 2017-
2019, niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości4 i ustawą o ochronie zwierząt5, 
działały punkt adopcyjny oraz punkt przetrzymań zwierząt, wykonujące zadania 
związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (obydwa wskazane w gminnym 
programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi). Gmina wydzierżawiła też 
podmiotowi prywatnemu działkę na cele schroniska dla zwierząt, mimo że nie 
spełniała ona warunków dla prowadzenia tego rodzaju działalności. Działalność ta 
nie była objęta nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Jednocześnie, w 2019 
r., na obszarze miasta Chodzież odnotowano spadek liczby bezdomnych zwierząt i 
znaczące ograniczenie wydatków na ten cel, w stosunku do lat ubiegłych, co według 
wyjaśnień Burmistrza wynikało głównie z aktywności funkcjonujących na obszarze 
miasta organizacji społecznych i działań wolontariuszy, polegających na 
poszukiwaniu właścicieli dla psów z wykorzystaniem mediów społecznościowych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

 

1. Ustalenie i realizacja programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

1.1 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chodzieży nie sporządzali w latach 2017 – 2019 
(do czasu zakończenia kontroli), w formie udokumentowanej, analiz zjawiska 
bezdomności zwierząt domowych. Analizy tego rodzaju nie były również 
prezentowane i omawiane w czasie posiedzeń komisji oraz na sesjach Rady 
Miejskiej w Chodzieży, w czasie których dyskutowano nad programem opieki nad 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 
5 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122). 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Chodzieży7. 

Według Burmistrza Miasta Chodzieży, analizy zjawiska bezdomności zwierząt 
domowych były prowadzone „sukcesywnie”. W rezultacie, w związku z dużą ilością 
bezpańskich zwierząt i kosztami związanymi z ich utrzymaniem, podjęto decyzję 
o rozpoczęciu współpracy z wolontariuszami. Burmistrz podkreślił, że w wyniku 
wspólnych działań zmniejszyła się ilość zwierząt w schronisku.  

(akta kontroli str.13, 15, 84-107, 128-146, 164-174, 200-204) 

1.2 Burmistrz Miasta Chodzieży, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, 
w wymaganym terminie, tj. do dnia 1 lutego danego roku, przekazywał celem 
zaopiniowania, projekty Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2017, 
2018 i 2019 Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chodzieży (dalej: PLW) i 
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy8. 
Projekty programów na lata 2017 - 2019 Burmistrz przekazywał każdego roku 
organizacji „Pogotowie dla Zwierząt” z Trzcianki, mimo, że praktycznie od 2016 r. 
stowarzyszenie to nie prowadziło działalności na terenie Gminy Miejskiej w 
Chodzieży. W procesie tworzenia Programu na 2019 r. Burmistrz uwzględnił opinię 
PLW w Chodzieży9 i usunął z niego punkt adopcyjny przy ul. Młyńskiej 3 w 
Chodzieży, który został pierwotnie wskazany przez Burmistrza jako jeden z 
wykonawców Programu opieki w 2019 roku. Poprzednie projekty programów na lata 
2017 – 2018 uzyskiwały pozytywną opinię PLW w Chodzieży.  

(akta kontroli str. 29, 32, 35-36, 38-39, 108-122, 147-159, 175-193) 

1.3 Programy opieki na lata 2017 – 2019 uchwalono w wymaganym terminie, zgodnie z 
art. 11a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt, poprzez przyjęcie uchwał: Uchwała nr 
XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2017 r.10, Uchwała nr 
XLVII/352/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 stycznia 2018 r.11, Uchwała 
nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 lutego 2019 r.12, Uchwała nr 
XI/77/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 17 czerwca 2019 r.13. W programach 
zostały uwzględnione wszystkie obligatoryjne elementy wymagane dyspozycją art. 
11a ust. 2 oraz ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt.  

 (akta kontroli str. 19-24, 29-34, 41-44, 47-56, 74-76, 79-83, 123-127, 160-163, 195) 

1.4 W Programach opieki na lata 2017 – 2019 określono konkretne zadania zmierzające 
do ochrony bezdomnych zwierząt oraz ograniczenia tego zjawiska, o których mowa 
w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Ponadto, Gmina Miejska w Chodzieży 
miała realizować działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym przy 
współpracy z organizacjami  społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których 
statutowym celem działania był ochrona zwierząt. Rada Miejska w Chodzieży 
określiła, że działania te mają obejmować edukację w zakresie odpowiedzialnej  
i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania, poprzez 
akcję pn. „Twój pies też Chodzieżak” - propagowanie sterylizacji i kastracji psów 
oraz kotów, a także adopcji psów bezdomnych - informowanie o zakazach 
dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt 

                                                      
7 Dalej: „Program opieki”  
8 Koło Łowieckie Nr 29 „DANIEL”, Koło Łowieckie nr 23 „OSTOJA”, Nadleśnictwo Podanin 
9 Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży z dn. 5 lutego 2019 r., sygn. akt. ChZ.60.1.2019; Opinia wskazywała, 
że punkt adopcyjny nie jest uprawiony do prowadzenia działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Chodzieży polegającej na zapewnianiu miejsca bezdomnym zwierzętom, określonej w art. 1 pkt 1 lit. j) ustawy z dnia 1 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.    
10 Dz. Urz. Woj. 2017, poz. 960 z dn. 01 lutego 2017 r.  
11 Dz. Urz. Woj. 2018, poz. 1013 z dn. 01 lutego 2018 r.  
12 Dz. Urz. Woj. 2019, poz. 2285 z dn. 01 marca 2019 r.  
13 Dz. Urz. Woj. 2019, poz. 5988 z dn. 19 czerwca 2019 r. (uchwała zmieniająca uchwałę z 25 lutego 2019 r.) 
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domowych z legalnych źródeł, a w latach 2017 – 2018 także informowanie 
 o obowiązku rejestracji psów w ramach Miejskiego Rejestru Psów.  

Programy opieki na lata 2017 – 2019 nie zawierały zapisów związanych z planem 
sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie14. W programach obowiązujących w 
latach 2017 - 2018 umieszczono zapis o planie znakowania zwierząt w mieście 
poprzez prowadzenie Miejskiego Rejestru Psów. Zapis ten nie znalazł się już w 
programie obowiązującym na rok 2019.  

W uchwałach z lat 2017- 2019 umieszczono zapis o realizacji obligatoryjnej 
sterylizacji lub kastracji zwierząt, która miała się odbywać w schronisku dla zwierząt 
w Jędrzejewie zgodnie z obowiązującym w nim regulaminem. Określono, że zabiegi 
mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii i nie podlegają im zwierzęta w 
okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku oraz u których istnieją 
przeciwwskazania z uwagi na stan zdrowia lub wiek.  

Burmistrz wyjaśnił, że Miejski Rejestr Psów prowadzony był na potrzeby opłaty od 
posiadania psów. Natomiast z uwagi na to, że na koniec 2018 roku problem 
bezdomności zwierząt na terenie Chodzieży został niemalże wyeliminowany, 
uznano, że znakowanie zwierząt nie było już konieczne. Konsekwencją tego było 
nieumieszczenie zapisu dotyczącego Miejskiego Rejestru Psów w uchwale 
obowiązującej na 2019 rok. Burmistrz podkreślił, że plan sterylizacji lub kastracji 
zwierząt w gminie nie został uwzględniony w uchwałach, gdyż nie odnotowano 
zainteresowania właścicieli psów realizacją takiego działania. Natomiast akcja „Twój 
pies też Chodzieżak” nie generowała żadnych dokumentów, ani kosztów i 
prowadzona była przez wolontariuszy na portalach społecznościowych. Jej celem 
było propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt, pomoc właścicielom w 
odnalezieniu zagubionych zwierząt oraz szukanie właścicieli bezpańskich psów. 

(akta kontroli str. 5-7, 13-18, 25-28, 79-83, 123-127, 160-163, 195, 208-209) 

Gmina Miejska w Chodzieży zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 
28 października 2010 r.15 w sprawie opłat od posiadania psów zwalniała posiadaczy 
psów przyjętych ze schronisk dla bezdomnych zwierząt z rocznej opłaty 
obowiązkowej za każdego psa.  

(akta kontroli str. 13-16, 208-209) 

1.5 W uchwałach Rady Miejskiej w Chodzieży z lat 2017 – 2019 nie umieszczono 
zapisów dotyczących mierników realizacji zadań przez podmioty, którym powierzono 
zadania wynikające z realizacji Programu opieki.  

Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że Gmina Miejska w Chodzieży nie widziała 
potrzeby formalizowania mierników w przyjętych programach, bo skutkiem działań  
Urzędu, wolontariuszy i schroniska była eliminacja problemu bezdomności zwierząt 
na terenie gminy. W ocenie Burmistrza, działalność ta i współpraca z podmiotem, 
któremu powierzono zadania wynikające z realizacji programu, była mierzalnie 
zadowalająca, a miernikiem efektu realizacji programu w l. 2017 - 2019 było 
sukcesywne zmniejszanie się ilości bezdomnych zwierząt. 

(akta kontroli str. 25-28, 79-83, 123-127, 160-163, 195) 

1.6 Gmina Miejska w Chodzieży przekazała do schroniska w Jędrzejewie w 2017 r. 10 
zaś w 2018 r. 6 psów odłowionych na terenie gminy przez firmę VET-ZOO SERWIS. 
W 2019 r. ostatniego psa zabrano ze schroniska w styczniu i od tego momentu nie 
umieszczano tam psów. Według stanu na 31 grudnia 2017 liczba zwierząt 
bezdomnych w Chodzieży wynosiła 7 natomiast na koniec 2018 r. – 1.  

                                                      
14 Działania, o których mowa w art. 11a ust. 3 i 3a ustawy o ochronie zwierząt.  
15 Uchwała Nr LIII/471/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r., Dz. Urz. Woj. 2010, poz. 260 z dn. 30 
grudnia 2010 r.  
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W ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym Vet-Centrum zawartej m. in. na 
sterylizację kotów i zapewnienie całodobowej opieki w zdarzeniach drogowych 
wydatkowano w 2017 r. 10.000 zł, w 2018 r. 13.000 zł i w 2019 r. 3.600 zł (do 31 
maja). Natomiast z tytułu zobowiązań wynikających z umowy z VET-ZOO SERWIS 
na wyłapywanie i pobyt zwierząt w schronisku poniesiono wydatki: w 2017 r. 
18.211,20 zł, w 2018 r. 18.654,55 zł oraz w 2019 r (do 31 maja) 1.292,13 zł16. 
Wsparcie akcji promujących adopcje zwierząt lub służące ochronie praw zwierząt 
nie generowało w gminie w latach 2017 – 2019 żadnych kosztów. W 2019 roku 
wydatkowano też kwotę 590 zł na dokarmianie kotów.  

Średni dzienny koszt utrzymana jednego zwierzęcia w roku opłacany przez Gminę 
Miejską w Chodzieży wyniósł odpowiednio: w 2017 r. – 5,1 zł zaś w 2018 r. - 5,2 zł. 

(akta kontroli str.10-12, 28, 39, 45-46, 57-60, 367-617) 

1.7 Burmistrz Miasta Chodzieży wyjaśnił, że nie widział potrzeby prowadzenia 
dodatkowego rejestru bezdomnych psów przekazanych do schroniska. Natomiast 
zestawienie zwierząt bezdomnych znajdujących się w schronisku przedkładane w 
cyklu miesięcznym Urzędowi Miejskiemu w Chodzieży przez firmę VET-ZOO 
SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski wyczerpywało potrzeby gminy w tym zakresie. 
Przedmiotowa specyfikacja zawierała informacje m. in. o dacie przyjęcia i wydania 
zwierzęcia, jego numerze ewidencyjnym, ewentualnej sterylizacji, czasie pobytu w 
schronisku, a także uwagi o adopcji psa lub odbiorze przez właściciela.  

(akta kontroli str. 8-12) 

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

1. Burmistrz Miasta Chodzieży nienależycie zrealizował obowiązek wynikający z art. 
11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt tj. nie przeprowadził rzetelnych konsultacji 
projektu programu na lata 2017 - 2019 z organizacjami społecznymi zajmującymi się 
ochroną zwierząt i działającym na obszarze gminy. Projekty uchwał przekazywano 
corocznie17 tylko stowarzyszeniu: „Pogotowie dla Zwierząt”18 w Trzciance, mimo że 
organizacja ta nie działała od 2017 r. na terenie Gminy Miejskiej Chodzież. Ponadto, 
na mocy Postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r.19 
Zarząd stowarzyszenia został tymczasowo zawieszony. W styczniu 2010 r. 
stowarzyszenie zmieniło swoją nazwę na „Pogotowie i Straż Dla Zwierząt20”, mimo 
to Urząd Miejski w Chodzieży w pismach dotyczących opiniowania projektu używał 
jego poprzedniej nazwy. 

Według wyjaśnień Burmistrza zadania Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w latach 2017 - 2019 
realizowane były m. in. przy współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami21.  

Z ustaleń kontroli wynika, że do ww. stowarzyszenia projektów programu nie 
przekazywano. W procesie opiniowania pominięto też inne organizacje, które w 
latach 2016 – 2018 kierowały do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wnioski o 
udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania 
związanego z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem, jak np. 

                                                      
16 z tytułu opłaty abonamentowej za miesiąc luty i marzec w łącznej wysokości 1000 zł brutto oraz za pobyt jednego psa przez 
okres 25 dni pobytu w schronisku w wysokości 292,13 zł brutto  
17 9 listopada 2016 r., 20 listopada 2017 r., 15 stycznia 2019 r. 
18 Pl. Pocztowy 4/6, 64-980 Trzcianka (KRS 0000105547,  w komitecie założycielskim: m. in. p. Zenon Jażdżewski, w organie 
nadzoru: m. in. p. Elżbieta Jażdżewska), od 2010 r. „Pogotowie i Straż Dla Zwierząt”.  
19 Wydanego w sprawie o sygnaturze akt X GA 522/18, na mocy postanowienia wyznaczono przedstawiciela do prowadzenia 
bieżących spraw stowarzyszenia w osobie radcy prawnego  w m. Lubasz. 
20 Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 13/2010 (3371) - Pozycja 9027, wpisu do rejestru KRS nr 9 z dnia 4 stycznia 2010 r. 
21 Oddział w Chodzieży, ul. Buczkowska 18, Oddział w Pile, ul. Kwiatowa 2, www.toz.pl  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

http://www.toz.pl/
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, 
Fundacja Temida Rzecznik Praw Zwierząt.   

Burmistrz wyjaśnił, że organizacja „Pogotowie dla Zwierząt” działała przed rokiem 
2017 na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży  w zakresie czasowego odbioru 
zwierząt właścicielom, a jej członkami byli wolontariusze wspomagający gminę w 
zakresie m. in. propagowania adopcji zwierząt. O opinie do ww. stowarzyszenia 
występowano mechanicznie, co było konsekwencją wcześniejszej współpracy. 
Burmistrz nie posiadał wiedzy o postępowaniu delegalizacyjnym zainicjowanym 
przez Starostę czarnkowsko-trzcianeckiego w 2016 r., ani o zawieszeniu zarządu tej 
organizacji w listopadzie 2018 r. W ocenie Burmistrza, gmina powinna uzyskać 
opinie organów społecznych, które statutowo działają na obszarze gminy, a 
niekoniecznie faktycznie to czynią.  

(akta kontroli str. 6, 15-16, 19-24, 29-34, 41-44, 47-56, 74-76, 79-83, 123-127, 160-
163, 195, 622-694) 

NIK wskazuje, że zgodnie z uchwałami przyjętym przez Radę Miejską w 
Chodzieży22, realizację zadań w ramach programu w latach 2017 - 201923 
prowadziły organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym 
celem działania jest właśnie ochrona zwierząt, w świetle przywołanych wyżej 
przepisów, uzyskanie ich konsultacji w toku przygotowania projektów programów 
opieki było niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. 

2. W uchwałach w sprawie programów opieki na lata 2017 – 2018, jako wykonawcę 
zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w tym: zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsc w Schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, 
sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku dla zwierząt, poszukiwanie 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, określono m.in. punkt adopcyjny zlokalizowany w Chodzieży przy 
ul. Młyńskiej 324, który nie posiadał wymaganego zezwolenia25 w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej w Chodzieży i nie był zgłoszony do PLW26.  

Ponadto, w uchwale na 2019 rok (w art. 7 ust. 5) umieszczono zapis o przewożeniu 
odłowionych zwierząt domowych do punktu przetrzymań27 (bez wskazania jego 
adresu), a następnie do schroniska. Punkt przetrzymań nie posiadał wymaganych 
zezwoleń28 i nie był zgłoszony do PLW, mimo, że jego działanie opierało się m. in. 
na przetrzymywaniu odłowionych zwierząt celem znalezienia właściciela przed 
przewiezieniem do schroniska29. 

(akta kontroli str. 79-83, 123-127, 160-174, 189-193) 

Burmistrz wyjaśnił, że w uchwałach, w wyniku przeoczenia, punktowi adopcyjnemu 
nadano zbyt szerokie uprawnienia, a przypisane zadania nie były w tym miejscu 

                                                      
22  Uchwała nr XXXI/239/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2017 r., Uchwała nr XLVII/352/2018 Rady 
Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 lutego 2019 r. 
23 Poprzez współpracę z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży. 
24 Znajdujący się na terenie dzierżawionym przez VET-ZOO SERWIS lek. wet. Z. Jażdżewski.  
25 Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018, poz. 
1454).  
26 Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). 
27 Prowadzonego społecznie przez radną Chodzieży.  
28 Por. przypis 25. 

29 Podczas sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 lutego 2019 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił 
projekt uchwały i zgłosił do niego autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w art. 7 ust. 5 słowa "adopcyjnego" słowem 
"przetrzymań", która została przyjęta jednogłośnie przez radnych, Protokół Nr VI/2019 VI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z 
dnia 25 lutego 2019 r.  
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realizowane i nie generowały kosztów. Burmistrz wyjaśnił także, że brak podania 
adresu punktu przetrzymań w uchwale wynika z przeoczenia.  

(akta kontroli str. 19-24, 29-44, 47-56) 

 

Kontrolowana jednostka w wymaganych terminach ustalała kompleksowe programy 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Burmistrz Miasta Chodzieży nie przeprowadził 
jednak rzetelnych konsultacji projektu programów opieki nad zwierzętami na lata 
2017 - 2019 z organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt i 
działającym na obszarze gminy. W uchwałach na lata 2017 – 2019, jako 
wykonawców zadań z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wskazano 
podmioty, które nie posiadały wymaganych zezwoleń w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej w Chodzieży.  
 

 

2. Prawidłowość zlecania podmiotom zewnętrznym 
wyłapywania i pobytu zwierząt w schronisku. 
 

2.1 Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości, 
Rada Miejska w Chodzieży określiła, w drodze uchwały nr 23/2015 z dnia 9 lutego 
2015 r., wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnością oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
powinien dysponować: specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania 
oraz transportowania bezdomnych zwierząt30, odpowiednio wykształconym oraz 
przeszkolonym personelem, miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do 
czasu przewiezienia do schroniska. Natomiast w przypadku zamiaru podjęcia 
działalności dotyczącej prowadzenia schroniska, powinien spełniać wymagania 
związane z posiadaniem przynajmniej jednego pojazdu przystosowanego do 
transportu zwierząt, odpowiedniego przeszkolonego personelu, miejsca lub 
pomieszczeń dla bezdomnych zwierząt, a także z zapewnieniem stosownej opieki 
weterynaryjnej.  

(akta kontroli str. 205-207) 

2.2 Burmistrz Miasta Chodzieży wydał, w czasie kontroli NIK, jedną decyzję z dnia  
4 czerwca 2019 r.31 zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed zwierzętami bezdomnymi dla przedsiębiorcy: FHU ZIBI Schronisko CYWIL 
Zbigniew Chmielewski (Rybowo 51, 62-130 Gołańcz). Zezwolenie zostało wydane 
na okres dziesięciu lat i dotyczyło odławiania, przetrzymywania, transportu  
i utrzymania zwierząt w schronisku oraz ewentualnego leczenia i utylizacji 
padniętych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży. Termin podjęcia 
działalności określono w zezwoleniu na dzień 1 czerwca 2019 r. 
Wniosek o wydanie zezwolenia został złożony w związku z zawartą w dniu 31 maja 
2019 r. umową z Gminą Miejską w Chodzieży na wykonywanie usługi polegającej 
na wyłapywaniu, transporcie i utrzymywaniu zwierząt bezdomnych z terenu Gminy 
Miejskiej w Chodzieży w schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym  

                                                      
30 W tym przynajmniej jednym pojazdem o oznakowaniu umożliwiającym identyfikację firmy. 
31 Pismo  nr  GK.6140.16.2019, decyzja wydana na wniosek z dnia 1 czerwca 2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w 
Chodzieży dnia 3 czerwca 2019 r.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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w Rybowie32. Umowa obowiązywała od dnia 1 czerwca 2019 r. Kwestię dotyczącą 
okoliczności zawarcia ww. umowy omówiono w punkcie 2.4 niniejszego wystąpienia.  
Burmistrz prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych 
zezwoleń, o której mowa w art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości, od dnia 4 
czerwca 2019 r., czyli od dnia wydania pierwszego zezwolenia.  
Zezwolenie wydane firmie FHU ZIBI Schronisko CYWIL zawierało wszystkie 
elementy wymienione w art. 9 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości. Zezwolenie 
zostało wydane już w następnym dniu roboczym od dnia wpłynięcia do Urzędu 
Miejskiego w Chodzieży stosownego wniosku.  

(akta kontroli str. 53, 59-70, 264-292) 

2.3. W Gminie Miejskiej w Chodzieży dokonywano wyboru podmiotu wykonującego 
zadania gminy w latach 2017 - 2019 w zakresie ochrony zwierząt oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt w trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
30 000 EUR33, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, postępowania o udzielenie 
zapytania ofertowego przeprowadza się tylko dla zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej w przedziale od 20 000 EUR do 30 000 EUR.  

Burmistrz podkreślił, że jeszcze w miesiącu grudniu roku poprzedzającego zawarcie 
umowy, przedstawiciel zamawiającego kontaktował się z wykonawcą uzgadniając 
warunki umowy. Natomiast zwykle sprawdzone, wypracowane standardy i 
mechanizmy pozostawały bez zmian, a uzgadniana była cena usługi powiększona 
np. z powodu wzrostu cen towarów i usług. Z reguły, na tym etapie wykonawca 
zwracał uwagę na możliwość zmian, które nie miały mieć wpływu na jakość 
wykonywanych usług. Burmistrz zaznaczył, że w latach 2017 – 2019 kontynuowano 
dobrze układającą się współpracę ze schroniskiem w Jędrzejewie, na mocy zawartej 
umowy z firmą VET-ZOO SERWIS, podjętą wiele lat wcześniej. Natomiast zadania z 
zakresu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, powierzano konsekwentnie sprawdzonemu 
gabinetowi weterynaryjnemu VET-CENTRUM m. in. ze względu na jego niezawodną 
dyspozycyjność.  

(akta kontroli str. 6-7, 24-33, 39-40, 47-53, 232-238, 245-247) 

2.4. W latach 2017 – 2018 Urząd Miejski w Chodzieży powierzył wykonanie usługi 
polegającej na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych oraz dzikich z terenu gminy wraz 
z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt firmie 
VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski34. Z kolei, na 2019 rok zadanie to 
zostało powierzone Konsorcjum podmiotów VET-ZOO SERWIS, 
SERVICE&DISTRIBUTION Grzegorz Smykalla Daliborn.eu i Fundacja Zawsze 
Razem, którego liderem był p. Zenon Jażdżewski35. W tych umowach nie wskazano 
bezpośrednio Schroniska dla zwierząt z siedzibą w Jędrzejewie 104, któremu Rada 
Miejska w Chodzieży powierzyła realizację zadań wynikających z programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.  
Na skutek porozumienia z dnia 1 marca 2019 r. Konsorcjum uległo rozwiązaniu w 
dniu 31 marca 2019 r., a wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy 
Konsorcjum - zgodnie z treścią porozumienia - od dnia 1 kwietnia 2019 r. przejęła 
Fundacja Zawsze Razem36. Urząd Miejski w Chodzieży nie zawarł 

                                                      
32 Umowa nr GK-32/CR-1752019  
33 Zarządzenie nr 0050.146.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.  
34 Umowa nr GK-12/CR-12/2017 z dn. 2 stycznia 2017 r. i nr GK-12/CR-12/2018 z dn. 2 stycznia 2018 r., adres: ul. M. 
Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka (NIP 7631001774, KRS 0000394976).  
35 Umowa nr GK-12/CR-12/2019 z dn. 2 stycznia 2019 r. 
36 z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka (KRS 0000728359, NIP 7632139090). 
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zaproponowanego przez Fundację Zawsze Razem (jako następcę prawnego 
Konsorcjum), aneksu do ww. umowy37.  

(akta kontroli str. 79-83, 123-127, 160-163, 224-231, 250-263, 292-319) 

Dnia 31 maja 2019 r. Burmistrz zawarł umowę38 z firmą FHU ZIBI SCHRONISKO 
CYWIL Zbigniew Chmielewski na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu, 
transporcie i utrzymywaniu zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej  
w Chodzieży w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zlokalizowanym w 
miejscowości Rybowo. Schronisko w Rybowie wprowadzono do programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 r., jako jednego z jego wykonawców, na 
mocy uchwały Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2019 r.  

 (akta kontroli str. 47-54, 160-163, 195, 230-231, 298-299) 

W latach 2017 – 2019 Gmina Miejska w Chodzieży zawarła umowy z podmiotami 
(VET-ZOO SERWIS, Konsorcjum, Fundacja Zawsze Razem oraz FHU ZIBI 
SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski), które uprzednio nie uzyskały od 
Burmistrza Miasta Chodzieży zezwolenia na wykonywanie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami i/lub na prowadzenie schroniska (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o 
utrzymaniu czystości). Fundacja Zawsze Razem, weterynaryjne numery 
identyfikacyjne od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie39 uzyskała w 
dniach 14 i 16 maja 2019 r.  

(akta kontroli str. 22-24, 43-44, 51-56, 224-231, 250-314) 

W latach 2017 – 2019 zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt powierzano 
na terenie miasta Chodzież gabinetowi weterynaryjnemu VET-CENTRUM lek. wet. 
Jerzy Ilnicki40. Ponadto Gmina Miejska w Chodzieży zapewniała miejsca dla 
zwierząt gospodarskich, poprzez zawarcie porozumienia z właścicielem 
gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Chodzieży przy ul. Błotnej 541. W myśl 
tego dokumentu, warunki przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz wysokość 
wynagrodzenia za opiekę nad nimi ustalane miały być niezwłocznie po przyjęciu 
zwierząt.  

(akta kontroli str.13-16, 36-40, 79-83, 123-127, 160-163, 239-249) 

Na podstawie umowy dzierżawy z 6 lipca 2016 r. Burmistrz Miasta oddał firmie VET-
ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski w dzierżawę grunt stanowiący własność 
mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży o powierzchni 72m² „na cele 
schroniska dla zwierząt” na okres od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2019 r. 
W latach 2017 – 2018 zlokalizowany był na tym terenie tzw. „punkt adopcyjny”. Od 
1 stycznia 2019 r. do dnia 6 czerwca 2019 r., firma VET-ZOO SERWIS na 
dzierżawionym terenie prowadziła prywatną działalność o niezmienionym 
charakterze.  

(akta kontroli str. 19-24, 41-56, 320-348) 

2.5 Umowy42 zawarte przez Burmistrza w latach 2017 – 2019 z przedsiębiorcami43 w 
zakresie wykonania usługi polegającej na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych oraz 

                                                      
37 Pismem z dnia 27 maja 2019 r. Burmistrz wypowiedział umowę z Konsorcjum w trybie natychmiastowym, oświadczenie to 
kierując do wszystkich jego członków. 

38 Umowa nr GK-32/CR-175/2019 na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.  
39 Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. j Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1967. Działalność nadzorowana w zakresie schroniska dla zwierząt w Jędrzejewie, transportu zwierząt, 
transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii I i wykonywania czynności dotyczących tych produktów, 
jak składowanie i chłodzenie (zwierzęta dzikie, domowe i ze schronisk). 
40 ul. Mikołaja Reja 1, 64-800 Chodzież-Oleśnica.  
41 Porozumienie nr GK-27/CR-153/2013 zawarte w dniu 02.05.2013 r.  
42 Umowa nr GK-12/CR-12/2017 z dn. 2 stycznia 2017 r. i nr GK-12/CR-12/2018 z dn. 2 stycznia 2018 r., Umowa nr GK-
12/CR-12/2019 z dn. 2 stycznia 2019 r., Umowa nr GK-32/CR-175/2019 z dnia 31 maja 2019 r.  
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dzikich z terenu gminy wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem w 
schronisku zawierały wszystkie elementy określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 
zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt44, z wyjątkiem wskazania miejsca 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.   
           (akta kontroli str. 19-24, 47-56, 61-64, 224-231) 

2.3 Umowy z podmiotami prowadzącymi schronisko w latach 2017 – 2019, tj. firmą 
VET-ZOO SERWIS i Konsorcjum nie zawierały postanowień nakładających na 
zleceniobiorcę zadaniań w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt oraz sterylizacji albo kastracji zwierząt.  

(akta kontroli str. 19-24, 79-83, 123-127, 160-163, 224-231) 
 

2.4 Zgodnie z trzema umowami z lat 2017 – 2019 zawartymi z firmą VET-ZOO SERWIS 
oraz z Konsorcjum, Gmina Miejska Chodzież płaciła za przyjęcie psa do schroniska 
stawkę 38 zł netto (opłata obejmowała szczepienia profilaktyczne i zabiegi 
weterynaryjne). Natomiast według umowy z dn. 31 maja 2019 r. z FHU ZIBI 
SCHRONISKO CYWIL w Rybowie opłata za przyjęcie psa do schroniska została 
ustalona na poziomie 40 zł netto także wraz ze szczepieniami profilaktycznymi i 
zabiegami weterynaryjnymi.  
W okresie od 2017 do 2018 roku stawka dzienna za psa płacona przez Gminę 
Miejską w Chodzieży wynosiła 7 zł netto za dobę pobytu. Z kolei w 2019 r. 
w umowie z Konsorcjum stawka ta wzrosła do 9,50 zł netto za dobę pobytu. 
W przypadku umowy z dnia 31 maja 2019 z firmą FHU ZIBI SCHRONISKO CYWIL 
ustalono stawkę w wysokości  7 zł netto za dobę pobytu. 
Wydatki na wyłapywanie i utrzymanie zwierząt weryfikowano na podstawie 
comiesięcznych faktur i załączonych do nich specyfikacji zawierających dane o 
dacie przyjęcia i wydania psa w schronisku, numerze ewidencyjnym psa i liczbie dni 
pobytu w schronisku. Faktury były opisywane przez Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.  

(akta kontroli str. 224-231) 

2.5 W Urzędzie Miejskim w Chodzieży kontrolę wykonania zawartych umów w zakresie 
finansowym oraz warunków bytowania zwierząt przeprowadzano głównie na 
podstawie faktur i załączanych do nich przez zleceniobiorców specyfikacji. 
Natomiast nie sporządzano protokołów z wykonanych przez pracowników Wydziału 
Gospodarki Komunalnej kontroli realizacji umów. Ponadto nie przeprowadzano 
audytów wewnętrznych związanych z realizacją wydatków przewidzianych w 
uchwałach Rady Miejskiej w Chodzieży z lat 2017 - 2019 w zakresie związanym z 
realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.                                                                                                                                                                              

(akta kontroli str. 5-7,14-16, 31-34, 42-44, 47-56, 223) 

2.6 W umowach zawartych z podmiotami realizującymi zadania wynikające z Programu 
opieki w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz dzikich z terenu gminy 
wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem w schronisku na lata 2017 – 
2019 nie umieszczono zapisów dotyczących obowiązku sprawozdawczości ze 
strony wykonawców, którym zlecono ww. usługi oraz kontroli realizacji zadań ze 
strony Urzędu Miejskiego w Chodzieży.  

(akta kontroli str. 5-7,14-16, 31-34, 42-44, 47-56, 79-83, 123-127, 160-163,  
223-231, 239-249) 

 

                                                                                                                                       
43 VET-ZOO SERWIS lek. wek. Zenon Jażdżewski, SERVICE&DISTRIBUTION Grzegorz Smykalla Daliborn.eu, Fundacja 
Zawsze Razem, FHU ZIBI Schronisko CYWIL Zbigniew Chmielewski 
44 Dz.U. z 1998 r. nr 116, poz. 753, dalej: rozporządzenie w sprawie wyłapywania 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Burmistrz podpisał umowy z podmiotami prywatnymi, które nie były uprawnione do 
realizacji zadań zawartych w programach, tj. z firmą VET-ZOO SERWIS na lata 
2017 – 2018, Konsorcjum45 na okres od 1 stycznia do 27 maja 2019 r. oraz z FHU 
ZIBI SCHRONISKO CYWIL od dnia 1 do 4 czerwca 2019 r.46 Podmioty te nie 
posiadały w tym okresie wymaganych dyspozycją art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości, decyzji Burmistrza Miasta na prowadzenie działalności w zakresie: 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt. Ponadto ich działalność nie została zgłoszona do PLW w Chodzieży i 
jednocześnie nie nadano im weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego47. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza nie egzekwowano od firmy VET-ZOO SERWIS 
posiadania stosownych zezwoleń, a także zgłoszenia działalności nadzorowanej 
PLW w Chodzieży. W ocenie Urzędu punkt adopcyjny nie nosił znamion schroniska. 
Burmistrz wyjaśnił, że był on traktowany jako "filia" Schroniska  
w Jędrzejewie, który spełniał rolę "okna wystawowego", w którym schronisko 
czasowo przedstawiało chodzieskie psy do adopcji. Gmina nie weryfikowała 
podstawy funkcjonowania punktu adopcyjnego, zakładając, że wykonawca spełnił 
wszelkie wymagane prawem formalności. Ponadto jak podkreślił Burmistrz, firma 
VET-ZOO SERWIS w zawartych umowach oświadczała, że spełnia wymogi 
wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości, 
dlatego jednocześnie nie weryfikowano podstawy funkcjonowania ww. punktu. 
Burmistrz przyznał, że kontrola NIK uzmysłowiła mu, że przedsiębiorca dzierżawiący 
teren przy ul Młyńskiej 3 powinien otrzymać zarówno zezwolenie, jak i numer 
identyfikacyjny od powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto dodał, że jest to 
uchybienie i przeoczenie po stronie gminy. Burmistrz wyjaśnił też, że firma FHU ZIBI 
Schronisko CYWIL nie występowała przed zawarciem umowy o wydanie 
stosownego zezwolenia z powodu wysokich kosztów opłat skarbowych oraz nie 
zakładała wcześniej, że będzie prowadzić działalność na terenie miasta Chodzieży. 

                                                 (akta kontroli str. 22-24, 32-34, 38-40, 43-44, 51-56) 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości, na prowadzenie przez 
przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które  
powinien udzielić Burmistrz Miasta Chodzieży. Ponadto Rada Miejska w Chodzieży 
w uchwale nr V/23/2015 określiła wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie przewidzianym w ww. ustawie. 

(akta kontroli str. 79-83, 123-127, 160-174, 195, 203-204) 

2. W dniu 31 maja 2019 r. Burmistrz zawarł umowę z firmą FHU ZIBI SCHRONISKO 
CYWIL Zbigniew Chmielewski na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu, 
transporcie i utrzymywaniu zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej  
w Chodzieży w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Rybowie. Podmiot ten nie był 
jednak do dnia 17 czerwca 2019 r. wymieniony jako realizator zadań z zakresu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Uchwale nr VI/40/2019 Rady Miejskiej  
w Chodzieży w sprawie programu opieki na rok 2019. Zgodnie z wskazaną uchwałą 

                                                      
45 VET-ZOO SERWIS lek. wek. Zenon Jażdżewski, SERVICE&DISTRIBUTION Grzegorz Smykalla Daliborn.eu, Fundacja 
Zawsze Razem, FHU ZIBI Schronisko CYWIL Zbigniew Chmielewski. 
46 Zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 3-6 i ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt realizacja tych zadań może zostać powierzona tylko 
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt. 
47 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
w art. 1 ust. 1 lit. j, a także w art. 5 ust. 1 pkt 2  i ust. 9 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967).  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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jako wykonawcę zadań określono schronisko dla zwierząt z siedzibą  w Jędrzejewie 
104.  

Ponadto Burmistrz Miasta Chodzieży wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie 
działalności przez firmę FHU ZIBI Schronisko CYWIL w zakresie ochrony przed 
zwierzętami bezdomnymi niezgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości,  
a także art. 2 uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie uzyskania zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 
W wydanej dnia 4 czerwca 2019 r. decyzji nie uwzględniono wymogu w zakresie 
dysponowania miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu 
przewiezienia do schroniska48.  

Burmistrz wyjaśnił, że kwestia dysponowania miejscem do przetrzymywania 
wyłapywanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska jest tematem 
dalszych uzgodnień i uregulowań, a gmina nie dysponuje jeszcze gotowymi 
rozwiązaniami w tym zakresie. Natomiast dotychczasowy punkt przetrzymań 
znajdujący się przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży, z którego gmina korzystała, został 
w czasie kontroli NIK wyłączony z użytku. Ponadto, gmina rozważa w przyszłości 
uregulowanie kwestii punktu przetrzymań w formie aneksu do umowy z firmą FHU 
ZIBI SCHRONISKO CYWIL po uporządkowaniu jego statusu formalno-prawnego. 
Burmistrz wyjaśnił, że zawarcie umowy w dniu 31 maja 2019 r. było następstwem 
rozwiązania umowy z dnia 2 stycznia 2019 r. z Konsorcjum i jednocześnie 
zobowiązał się niezwłocznie opracować projekt zmiany uchwały w sprawie 
Programu opieki na 2019 r. 

Nowa uchwała powierzająca realizację programu opieki przez ww. podmiot została  
przyjęta na sesji Rady Miejskiej w Chodzieży dnia 17 czerwca 2019 r. Jednocześnie 
punkt przetrzymań został usunięty z Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

(akta kontroli str.47-56, 61-64, 160-163, 205-207, 230-231, 264-291) 

3. W umowach zawartych przez Burmistrza z podmiotami prywatnymi49 na wykonanie 
usługi w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, obowiązujących w latach 
2017 – 2019 nie umieszczono obowiązkowego zapisu50, dotyczącego wskazania 
miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska. 
W trzech umowach51 (w ich art. 3 ust. 7) znajduje się zapis o odebraniu zwierząt 
wcześniej pochwyconych i przetrzymanych w pomieszczeniach wyznaczonych 
przez Zamawiającego (w terminie 24 godzin od zgłoszenia) bez wskazania 
konkretnego miejsca ich przetrzymywania. Natomiast w umowie z dnia 31 maja 
2019 r. z firmą FHU ZIBI SCHRONISKO CYWIL nie umieszczono zapisów 
związanych z przetrzymywaniem wyłapanych wcześniej bezdomnych zwierząt przed 
ich przetransportowaniem do docelowego schroniska w Rybowie. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, pominięcie adresu miejsca przetrzymywania 
wyłapanych zwierząt w umowach z VET-ZOO SERWIS „było całkowicie 
przypadkowe i nieumyślne, a wszystkie zainteresowane strony, zarówno 
zamawiający, wykonawca, wolontariusze, jak i służby mundurowe zdawały sobie 
sprawę, że mowa o punkcie przy ul. Młyńskiej 3”.  

NIK wskazuje, że brak przedmiotowych postanowień praktycznie uniemożliwiał 
sprawowanie kontroli nad sposobem postępowania wykonawców ze schwytanymi 
zwierzętami. 

                                                      
48 W zezwoleniu nie podano także adresu punktu przetrzymań, z którego zwierzęta miałyby zostać przewiezione do 
schroniska. Punkt ten nie został określony też w umowie  z gminą z dnia 31 maja 2019 r. na utrzymanie zwierząt bezdomnych 
z terenu Chodzieży w schronisku w Rybowie.  
49 VET-ZOO SERWIS lek. wek. Zenon Jażdżewski, SERVICE&DISTRIBUTION Grzegorz Smykalla Daliborn.eu, Fundacja 
Zawsze Razem, FHU ZIBI Schronisko CYWIL Zbigniew Chmielewski. 
50 Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. 
51 Umowa nr GK-12/CR-12/2017 z dn. 2 stycznia 2017 r. i nr GK-12/CR-12/2018 z dn. 2 stycznia 2018 r., Umowa nr GK-
12/CR-12/2019 z dn. 2 stycznia 2019 r.  
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 (akta kontroli str. 19-24, 47-56, 79-83, 123-127, 160-174, 190-204, 224-231) 

4. W zawartych na lata 2017 – 2019 przez Burmistrza Miasta Chodzież umowach  
z firmą VET-ZOO SERWIS oraz z Konsorcjum nie wskazano bezpośrednio, jako 
miejsca wykonywania usług, schroniska dla zwierząt z siedzibą w Jędrzejewie 104  
w gminie Czarnków. Umieszczono w nich tylko zapis o schronisku dla zwierząt, bez 
podania jego lokalizacji. Zgodnie z art. 4 uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży na l. 
2017-2019 tylko Schronisko w Jędrzejewie zostało wskazane jako miejsce realizacji 
zadań w ramach obowiązującego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Burmistrz wyjaśnił, że w umowach w l. 2017 - 2019 przez "schronisko" rozumiano 
siedzibę w Jędrzejewie, a pominięcie konkretnego adresu schroniska w umowach 
było przypadkowe i nieumyślne. 

NIK wskazuje, że firma VET-ZOO Serwis Sp. z.o.o. posiadała w kontrolowanym 
okresie schroniska w wielu lokalizacjach na terenie różnych gmin, co mogło 
skutkować przetrzymywaniem zwierząt wyłapanych na terenie miasta Chodzież  
w schroniskach znajdujących się w innych lokalizacjach niż w Jędrzejewie. Rada 
Miejska w Chodzieży jednoznacznie wskazała w uchwałach, że bezdomne 
zwierzęta z Chodzieży mają być utrzymywane w Jędrzejewie.  

(akta kontroli str.20, 23, 79-83, 123-127, 160-163, 224-231) 

Na skutek nieprecyzyjnych zapisów w umowach gmina poniosła wydatki w roku 
2017 i 2018 na rzecz dwóch psów, oznaczonych numerami CH-212 i CH-213, które 
przebywały w schronisku w Pile i Margoninie. Gmina uiściła na rzecz firmy VET-
ZOO SERWIS kwotę łącznie w wysokości 2779 zł (3418,17 zł brutto) za okres 397 
dni pobytu w innym schronisku niż określone przez Radę Miejską w Chodzieży52.   
Burmistrz wyjaśnił, że rotacja zwierząt pomiędzy placówkami (filiami) schroniska  
w Jędrzejewie miała na celu zwiększenie szans na adopcję. Domniemywać zatem 
należy, iż decyzja podmiotu prowadzącego schronisko o rotacji zwierząt pomiędzy 
filiami schroniska była podyktowana dobrem samego zwierzęcia. Natomiast 
statystyki wskazują, że działania te sprzyjały adopcji zwierząt, gdyż doprowadziły do 
wydania wszystkich zwierząt na terenie Chodzieży, co w efekcie wyeliminowało 
problem bezdomności zwierząt z obszaru miasta. 

NIK wskazuje jednak, że schroniska w Pile i Margoninie nie były „filiami” schroniska 
w Jędrzejewie i każde z tych trzech schronisk otrzymywało odrębne zezwolenia na 
prowadzenie działalności oraz osobno zgłaszało swoją działalność nadzorowaną do 
odpowiedniego powiatowego lekarza weterynarii. Powyższe świadczy również 
o faktycznym braku kontroli ze strony gminy nad losem odłowionych z jej obszaru 
zwierząt. 

(akta kontroli str. 57-60, 79-83, 123-127, 160-163, 264-291, 320-342, 357-358, 
385-512) 

5. W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. miasto Chodzież nie miało formalnie 
uregulowanych zasad współpracy z podmiotem zewnętrznym, odpowiedzialnym za 
realizację programu opieki w Schronisku dla Zwierząt w Jędrzejewie (które było 
wskazane w obowiązującym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi). 
Gmina od 2 stycznia do 27 maja 2019 r. posiadała umowę z Konsorcjum, które 
uległo rozwiązaniu z dniem 31 marca 2019 r. Natomiast faktyczny realizator zadania 
- Fundacja Zawsze Razem, tj. następca prawny Konsorcjum, nie posiadała umowy  

                                                      
52 pies CH-212: Piła, Margonin (20.06.2017 – pies przyjechał do Piły, 19.09.2017 – wyjazd do Margonina, 12.01.2018 – wyjazd 
do Chodzieży); na rzecz firmy VET-ZOO SERWIS za okres 17.06.2017 – 22.01.2018, w tym za przebywanie w schroniskach w 
Margoninie i Pile w okresie 20.06.2017 – 12.01.2018 przez 207 dni zapłacono kwotę 1449 zł netto. Pies CH-213: Piła 
(07.07.2017 – przyjazd do Piły, 12.01.2018 – wyjazd do Chodzieży); płatność na rzecz firmy VET-ZOO SERWIS za okres 
03.07.2017 – 14.01.2018 w tym za przebywanie w schronisku w Pile w okresie 07.07.2017 – 12.01.2018 przez 190 dni 
zapłacono kwotę 1330 zł netto.  
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z Gminą, jak również wymaganych zezwoleń Burmistrza Miasta Chodzieży na 
prowadzenie tego rodzaju działalności. Nie dysponowała również nadanymi przez 
PLW w Czarnkowie weterynaryjnymi numerami identyfikacyjnymi. Powiadomiony  
o rozwiązaniu Konsorcjum w formie elektronicznej w dniu 23 kwietnia 2019 r. 53 
Urząd – dopiero w trakcie kontroli NIK podjął działania mające na celu zapewnienie 
realizacji zadań gminy przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia 
(wymagane zgody). W tym zakresie por. jednak uwagę zamieszczoną w sekcji IV 
wystąpienia. 

Burmistrz wyjaśnił, że wiadomość w formie wiadomości elektronicznej informująca o 
rozwiązaniu Konsorcjum i zawierająca propozycję aneksu do umowy  
z dnia 2 stycznia 2019 r. została przeoczona i nie została wprowadzona do poczty 
wewnętrznej urzędu. Fakt ten ujawniono dopiero w trakcie trwania kontroli NIK. 
W następstwie tego, gmina poprosiła następcę prawnego Konsorcjum, czyli 
Fundację Zawsze Razem, o przedłożenie wymaganych prawem zezwoleń. 
W związku z tym, że wyjaśnienia okazały się niewystarczające, zdecydowano 
o niepodpisywaniu umowy z fundacją. Chcąc zminimalizować okres ewentualnego 
braku opieki nad bezdomnymi zwierzętami zawarto dnia 31 maja 2019 r. umowę 
z firmą FHU ZIBI SCHRONISKO CYWIL. Wcześniej wystąpiono do tego podmiotu 
o ofertę cenową, którą otrzymano 24 maja, a także o wymagane zezwolenia na 
prowadzenie schroniska od Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz, które uzyskano 
29 maja. Tego samego dnia przeprowadzono wizytację w schronisku w Rybowie. 

 (akta kontroli str. 31-34, 39, 47-56, 160-163, 292-319) 

6. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu nie współpracował z PLW w Chodzieży 
w zakresie dotyczącym zwierząt domowych i gospodarskich, co było niezgodne 
z wymogami określonymi w art. 4 uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży, 
obowiązujących na lata 2017 – 2019, w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi. Urząd nie egzekwował od firmy VET-ZOO Serwis  zgłoszenia w latach 
2017 – 2019 działalności nadzorowanej PLW w Chodzieży54.  

Burmistrz wyjaśnił, że punkt adopcyjny stanowił własność dzierżawcy terenu, 
w związku z czym ewentualna współpraca z PLW w Chodzieży pozostawała w jego 
gestii i nie było potrzeby by gmina współpracowała z lekarzem weterynarii w tym 
zakresie. W jego ocenie, punkt adopcyjny nie miał cech schroniska dla zwierząt.  

NIK nie podziela tego stanowiska, wskazując że formy sprawowania opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami zostały ściśle określone w ustawie o ochronie zwierząt. 
Wymienia się w niej schroniska jako miejsca opieki nad zwierzętami, natomiast 
ustawa nie przewiduje takich form prowadzenia tego rodzaju działalności, jak „punkt 
adopcyjny”. Faktycznie zaś opieka taka w punkcie adopcyjnym była sprawowana. 

(akta kontroli str. 36, 39, 43, 51-56, 79-83, 123-127, 160-163) 

7. Burmistrz wydzierżawił „na cele schroniska dla zwierząt”, firmie VET-ZOO SERWIS 
działkę przy ul. Młyńskiej 3, na której w latach 2017 – 2018 dzierżawca prowadził 
punkt adopcyjny, mimo że nieruchomość ta nie jest położona w miejscu oddalonym 
co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich i obiektów użyteczności publicznej. 
Punktowi adopcyjnemu na mocy uchwał Rady Miejskiej w sprawie Programu opieki 
na lata 2017 – 2018 powierzono zadania, o których mowa w art. 11a ust. 2 i 4 
Ustawy o ochronie zwierząt, czyli zarezerwowane wyłącznie dla schroniska dla 
zwierząt. W 2019 r. firma użytkowała ten teren, do czasu kontroli NIK, na cele 
prywatne o praktycznie niezmienionym charakterze. Ponadto w dniu oględzin tj. 31 
maja 2019 r. na dzierżawionej działce przebywało 10 zwierząt domowych. 

(akta kontroli str. 19-24, 43-44, 79-83, 160-163, 320-342) 

                                                      
53 Wiadomość poczty elektronicznej z adresu wetserwis@wetserwis.com.pl z dn. 23 kwietnia 2019 r.  
54 Firma była właścicielem punktu adopcyjnego przy ul. Młyńskiej 3 i dzierżawiła ten teren na cele schroniska dla zwierząt 

mailto:wetserwis@wetserwis.com.pl
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NIK wskazuje, że zgodnie z zapisem zawartym w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt55, schronisko dla zwierząt 
powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib 
ludzkich i obiektów użyteczności publicznej. W pobliżu tego gruntu – w odległości 
mniejszej niż 150m - znajdowały się budynki administrowane przez Urząd Miejski 
oraz będące w trwałym zarządzie jednostki budżetowej Mieszkaniowy Zasób Gminy 
Miejskiej Chodzież wraz z jej siedzibą i punktem przyjmowania interesantów, a także 
obsługiwane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. (siedziba spółki, w której 
prowadzona jest sprzedaż biletów miesięcznych i okresowych, warsztat 
mechaniczny, serwis ogumienia, postój autobusów), Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (miejsce, do którego mieszkańcy miasta Chodzieży mogą w 
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez 
siebie selektywnie zebrane odpady komunalne)56. 
Burmistrz Miasta Chodzieży, w czasie kontroli NIK, dnia 6 czerwca 2019 r. 
wypowiedział firmie VET-SERWIS ZOO umowę dzierżawy ze skutkiem 
natychmiastowym, podając przy tym jako powód to, że działalność prowadzona na 
działce przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży nie spełnia wymogów zawartych w ww. 
rozporządzeniu. 

(akta kontroli str. 53-55, 320-342) 

8. W trzech umowach z firmą VET-ZOO SERWIS i Konsorcjum na wykonanie usług 
dotyczących bezdomnych zwierząt na lata 2017 – 2019 nie umieszczono zapisów 
nakładających na podmioty prowadzące schronisko obowiązki z zakresu 
poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizacji albo kastracji 
zwierząt. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1-3 uchwał Rady Miejskiej 
w Chodzieży w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na lata 2017-
2019, zadania te zostały powierzone schronisku dla zwierząt z siedzibą  
w Jędrzejewie 104. W umowach umieszczono jedynie (art. 4) zapis o ustaleniu 
wynagrodzenia netto, w brzmieniu: „o ile nie znajdzie się właściciel psa po 14 
dniach, za sterylizację, kastrację i trwałe znakowanie na kwotę 89 zł netto”. 
Działania w zakresie sterylizacji i kastracji zwierząt nie znalazły się już jednak w art. 
3 tych umów (w katalogu zadań zleconych wykonawcy). 

Burmistrz wyjaśnił, że zamawiający w umowach z wykonawcami zadań programu, 
określonych w art. 3 pkt 4, wskazał, że do zadań wykonawcy należy "przyjęcie 
bezdomnych zwierząt do schroniska i utrzymanie ich do czasu: a) wydania (adopcji)" 
przez co należy rozumieć poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
Natomiast w zakresie sterylizacji i kastracji zwierząt Burmistrza wskazał jedynie na 
przywołane wyżej przepisy. 

(akta kontroli str. 19-24, 79-83, 123-127, 160-163, 224-231) 

W czasie kontroli, Burmistrz podpisał umowę z firmą FHU ZIBI-SCHRONISKO 
CYWIL w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w której 
umieszczono już zapisy o powierzeniu wykonawcy zadań w zakresie poszukiwania 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizacji albo kastracji zwierząt. 
Podkreślenia wymaga, że na podstawie art. 11a ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie 
zwierząt, program opieki nad zwierzętami obejmuje w szczególności obligatoryjną 
sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku oraz poszukiwanie nowych 
właścicieli.  

                                                      
55 Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1657 
56 Powyższe zabudowania są budynkami użyteczności publicznej zgodnie z art. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1065 
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9. W umowach zawartych przez Burmistrza w latach 2017 - 2019 z wykonawcami 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi nie umieszczono zapisów 
dotyczących kontroli realizacji zadań ze strony Urzędu Miejskiego w Chodzieży. 
Wskutek tego, kontrola wykonywania zadań nie była uregulowana formalnie i nie 
była prowadzona rzetelnie. Za realizację zadań w ramach programu odpowiadał 
Wydział Gospodarki Komunalnej.  

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, pracownicy Urzędu i wolontariusze kilkukrotnie 
przeprowadzali wizytacje schroniska nie stwierdzając przy tym żadnych 
nieprawidłowości. Nie wniesiono również wtedy zastrzeżeń do warunków bytowych 
chodzieskich psów. Na tę okoliczność nie sporządzano jednak żadnych notatek 
i protokołów. Ponadto, Burmistrz podkreślił, że za wykonanie usług ustalono 
wynagrodzenie uzależnione od konkretnych działań wykonawcy i szczegółowe 
zasady rozliczania wymagały od wykonawcy przedstawienia kalkulacji kosztów jako 
załączników do faktur. Burmistrz stwierdził, że przedstawione załączniki 
wyczerpywały oczekiwania Urzędu w zakresie sprawozdawczości podmiotu, 
któremu zlecono usługi. W latach 2017 - 2019 nie przeprowadzono kontroli 
wydzierżawionej nieruchomości przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży firmie VET-ZOO 
SERWIS na cele schroniska, gdyż według Burmistrza „nie było takiej potrzeby”. 

(akta kontroli str. 5-7,14-16, 31-34, 42-44, 47-56, 79-83, 123-127, 160-163,  
223-231, 239-249) 

NIK wskazuje, że Urząd nie podjął działań wyjaśniających lub kontrolnych w sprawie 
m.in. czterech wiadomości otrzymanych drogą elektroniczną, w których 
sygnalizowano negatywne skutki wynikające z współpracy z firmą VET-ZOO 
SERWIS (w dniach: 20.02.2019 r., 21.02.2019 r. i 26.02.2019 r.)57.  

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie miała zastrzeżeń wobec działalności wykonawcy. 
Ze zdziwieniem przyjmowano doniesienia medialne oraz anonimowe informacje 
przesyłane drogą elektroniczną. W związku z tym, że problem bezdomności 
zwierząt na terenie Chodzieży został niemalże wyeliminowany i wszystkie zwierzęta 
zostały adoptowane, Gmina nie podejmowała działań kontrolnych. Burmistrz 
zaznaczył, że w l. 2017 - 2019 Urząd nie odnotował skarg na konkretną działalność 
podmiotu, któremu zlecono wyłapywanie i opiekę w schroniskach nad bezdomnymi 
zwierzętami, ale odnotowano niedawno wiadomości przesłane drogą elektroniczną, 
powielające medialne doniesienia o potencjalnych nieprawidłowościach  
w schronisku. 

                                                                         (akta kontroli str. 7, 16, 34, 618-621) 
NIK wskazuje, że brak rzetelnego nadzoru i systematycznej kontroli działań 
realizowanych przez podmiot zewnętrzny, którym zlecono realizację usług 
spowodował, że Urząd nie posiadał aktualnych danych co do warunków realizacji 
zadań zleconych podmiotowi zewnętrznemu, czego skrajnym przykładem jest brak 
wiedzy o przekształceniach podmiotowych po stronie ich wykonawcy (rozwiązanie 
Konsorcjum, faktyczne prowadzenie działalności przez podmiot nieposiadający 
wymaganych zezwoleń, ani umowy z gminą, ponoszenie nieuzasadnionych 
wydatków związanych z utrzymaniem psów, które zostały wyłapane na terenie 
Miasta i brak wiedzy o ich przemieszczeniu do innych niż wskazane w gminnym 
programie ochrony zwierząt schronisk).  
 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia przestrzeganie przez kontrolowaną 
jednostkę obowiązujących przepisów prawa przy zlecaniu zadań dotyczących opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami, a także sprawowanie kontroli nad podmiotami 
zajmującymi się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz opieką nad nimi. 

                                                      
57 Stanowiące interwencje mieszkańców, sygnalizujących przejawy zaniedbania zwierząt w schronisku w Jędrzejewie. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Podkreślenia wymaga to, że wykonywanie zadań dotyczących ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami zlecono podmiotom zewnętrznym bez udzielenia im 
wymaganych zezwoleń, a także nierzetelnie weryfikowano spełnianie przez nie 
wymogów określonych w obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli formułuje 
następujące uwagi i wnioski: 

W dniu 31 maja 2019 r. miasto Chodzież zawarło umowę z firmą FHU ZIBI 
SCHRONISKO CYWIL z siedzibą w Rybowie na utrzymanie wyłapanych na terenie 
miasta zwierząt w schronisku w miejscowości Rybowo, na terenie gminy Gołańcz. 
NIK wskazuje, że zgodnie ze stanowiskiem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 
17 marca 2015 r. w sprawie o sygn. II OSK 2136/1358, przyjmowanie do schroniska 
zwierząt wyłapywanych poza granicami gminy nie jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami i może być ocenione przez organ wydający zezwolenie jako naruszające 
warunki określone w takim zezwoleniu. Przyjęte rozwiązanie nie daje zatem 
gwarancji prawidłowego i niezakłóconego realizowania zadania w przyszłości. 

 
1) przeprowadzanie rzetelnych konsultacji projektów programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi z organizacjami społecznymi zajmującymi się 
ochroną zwierząt, 

2) zlecanie wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich odławianie 
wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia i podlegające 
nadzorowi weterynaryjnemu, 

3) współpracowanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chodzieży w ramach 
kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej w ramach programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, 

4) uwzględnianie w umowach na odławianie zwierząt wszystkich elementów 
wymaganych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, w tym punkt przetrzymań, z którego zwierzęta miałyby 
zostać przewiezione po wyłapaniu do schroniska, 

5) wzmocnienie kontroli finansowej w zakresie wydatków na rzecz podmiotów, 
którym powierzono realizację zadań określonych w programie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

6) zapewnienie nadzoru w zakresie wywiązywania się z zobowiązań przez 
podmioty, którym zlecono zadania w zakresie wyłapywania i zapewnienia 
opieki zwierzętom, ze szczególnym uwzględnieniem ewidencjonowania 
odłowionych zwierząt i ich dobrostanu. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

                                                      
58 Opubl. w: LEX 1753568 
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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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi 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 29 lipca 2019 r. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 
                  z up. Dyrektora 

Grzegorz Malesiński 
p.o. wicedyrektor 

Daniel Braciszewski 
inspektor kontroli państwowej  
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