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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Skwierzynie (dalej: Urząd) 

 

Lesław Hołownia, Burmistrz Skwierzyny (dalej: Burmistrz), od 8 grudnia 2014 r. 

 

(akta kontroli str. 3 - 6) 

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

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

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 28 czerwca 2019 r. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Maciej Andrzejewski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LPO/72/2019 z 14 maja 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1 - 2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób realizowania w latach 
2017-2019 (do 28 czerwca) zadań związanych z zapobieganiem bezdomności 
zwierząt i zorganizowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 
Skwierzyna. 

Gmina Skwierzyna (dalej: Gmina) realizowała działania zaplanowane w programach 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Przyczyniło się to do ograniczenia 
bezdomności zwierząt głównie poprzez sterylizację odłowionych zwierząt oraz 
efektywne procesy adopcyjne zwierząt utrzymywanych w obiekcie w Nietoperku. 
Gmina dotowała także nieobjęte Programami opieki nad zwierzętami zabiegi 
sterylizacji, realizowane przez, działającą na terenie Gminy organizację pożytku 
publicznego, która również podejmowała skuteczne działania adopcyjne. Oględziny 
przeprowadzone przez NIK wykazały, że zachowany był dobrostan psów i kotów 
utrzymywanych przez podmioty, którym Gmina zleciła opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami. Projekty Programów na lata 2017, 2018 oraz 2019 zostały przekazane 
do opiniowania właściwym instytucjom a same Programy zostały terminowo 
uchwalone. W Programach wskazano wszystkie obligatoryjne zadania, wymagane 
przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3 (dalej: „uoz”). Jednak 
programy te nie były w pełni kompletne i spójne, a w latach 2017 oraz 2018 nie 
wskazywały adresu schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto, jako 
realizatorów zadań wskazano podmioty, które nie miały stosownych zezwoleń na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i 
opieki nad nimi oraz nie były objęte nadzorem weterynaryjnym. Urząd nieskutecznie 
weryfikował legalność działania podmiotów, z którymi podpisał w latach 2017, 2018 i 
2019 umowy na odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki 
w schronisku. Ponadto Gmina zleciła wykonywanie zabiegów kastracji lub 
sterylizacji podmiotowi, który nie posiadał stosownych zezwoleń na prowadzenie 
schroniska. Umowy z podmiotem, któremu zlecono odławianie zwierząt z terenu 
Gminy, nie zawierały wskazania urządzeń i środków do wyłapywania oraz przewozu 
zwierząt a także miejsca ich  przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska. 
Nieprecyzyjne zapisy w umowach na całodobową opiekę nad zwierzętami, które 
uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych oraz w Programach opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi skutkowały niewłaściwą klasyfikacją wydatków 
budżetowych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

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

1.1 W Gminie nie dokonywano udokumentowanej analizy zjawiska bezdomności 
zwierząt domowych. Burmistrz wyjaśnił, że analizy zjawiska bezdomności 
zwierząt domowych dokonywali pracownicy Referatu Komunalnego  
i Ochrony Środowiska (dalej: RK) na podstawie stałego monitoringu skali i ilości 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 122 
4 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 
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zgłoszeń mieszkańców, a także na podstawie analizy zjawiska z lat poprzednich 
(ilości przebywających psów w schronisku, skuteczności adopcji i ilości odłowień  
w danym roku) oraz konsultacji ze Skwierzyńskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt 
„Zwierzaki Niczyje” (dalej: „STOZ”). Podał także, iż nie sporządzano dokumentacji 
potwierdzającej dokonywanie analizy, gdyż nie zachodziła taka potrzeba  
ani obowiązek. W każdym z Programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy na lata 20175, 20186 oraz 
20197 (dalej odpowiednio: Program na: 2017 r., 2018 r., 2019 r. – łącznie 
przywoływane dalej jako: Programy) w § 1 ust. 3 wskazane zostało, iż w programie 
określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a uoz. 

 (akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 748 – 755, 773 – 775) 

1.2. W latach 2017, 2018 oraz 2019 Gmina terminowo przekazała wszystkim 
właściwym podmiotom8 projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w danym roku. Uwagi do 
projektu przekazał tylko Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu (w 2019 r.) 
Dotyczyły one błędnie wskazanego roku funkcjonowania programu oraz braku 
wskazania konkretnego schroniska lub schronisk i zostały uwzględnione w procesie 
tworzenia programu. 

 (akta kontroli str. 65 – 74, 80, 87 – 94, 101 - 112) 

Programy zostały uchwalone terminowo9 a ich wykonanie Rada Gminy powierzyła 
Burmistrzowi. Miały one zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych  
i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów znajdujących się 
w granicach administracyjnych Gminy. 

1.3. W § 2 Programów wskazane zostały wszystkie obligatoryjne zadania, o których 
mowa w uoz, tj.: odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom w schronisku, sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, 
obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapobieganie 
bezdomności oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

Na realizację programu Gmina przeznaczyła: w 2017 r. 100.000 zł, w 2018 r. 
76.000 zł, oraz w 2019 r. 76.000 zł, z tego w poszczególnych latach na zadania: 
1) związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i utrzymywaniem ich 
w schronisku, odpowiednio: 42.500 zł, 27.000 zł, 27.000 zł; 2) dokarmianie wolno 
żyjących kotów, odpowiednio: 2.000 zł 1.000 zł, 1.000 zł; 3) zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, odpowiednio: 54.000 zł, 48.000 zł, 48.000 zł, zapewnienie miejsca dla 
zwierząt gospodarskich, odpowiednio: 500 zł, 0 zł, 0 zł, zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy: 1.000 zł, 0 zł, 0zł. 

Burmistrz wyjaśnił, że w programach nie zostały rozdysponowane kwoty na 
kastracje albo sterylizację psów i kotów oraz działania edukacyjne ponieważ 
zadania te są realizowane w ramach podpisanych umów. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 776 - 785) 

Każdy z Programów przewidywał, że czynności odławiania zwierząt domowych na 
terenie Gminy przeprowadzane są na podstawie umowy zawartej z VET – ZOO 

                                                      
5 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/250/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23.03.2017 r. 
6 Załącznik do Uchwały Nr L/362/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21.03.2018 r. 
7 Załącznik do Uchwały Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27.02.2019 r. 
8 Powiatowy Inspektorat weterynarii w Międzyrzeczu, STOZ, Koła Łowieckie: „Żuraw” w Przytocznej, „Szarotka” w Skwierzynie, 
„Jeleń” w Korbielewku, „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą, „Puszcza Notecka” w Lipkach Wielkich, „Drop” w Zielonej Górze, 
„Sokół” w Gralewie, „Żereń” w Warszawie (tylko w 2018 r) oraz Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Korona” w Międzyrzeczu. 
9 Odpowiednio: 23 marca 2017 r., 21 marca 2018 r., 27 lutego 2019 r. 
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Serwis10.Podmiot ten nie posiadał zezwolenia na odławianie bezdomnych zwierząt 
na obszarze Gminy, co opisane zostało w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 

Każdy z Programów przewidywał, że Gmina zapewnia opiekę bezdomnym 
zwierzętom w schronisku prowadzonym przez firmę VET – ZOO Serwis.  
W Programach na 2017 oraz na 2018 r. nie wskazano adresu konkretnego 
schroniska. Burmistrz wyjaśnił, iż żaden z organów opiniujących w 2017 i 2018 r. 
projekty Programów nie wniósł do nich uwag. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 748 – 764, 776 – 785) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu (dalej: PLW) poinformował, że nie 
wniósł uwag do Programu na 2017 r. oraz Programu na 2018 r. ponieważ w tamtym 
okresie obiekt w Nietoperku podczas kontroli weterynaryjnych był wskazywany jako 
tzw. punkt adopcyjny, w którym przebywają psy oczekujące na adopcję. Dalej 
wyjaśnił, że nie było jasnych przepisów i wytycznych, jak traktować takie punkty lub 
domy tymczasowe. Podał, również, że na dzień sporządzania opinii do projektu 
Programu, PLW nie posiadał wystarczających dowodów potwierdzających, iż punkt  
w Nietoperku faktycznie funkcjonuje jako nielegalne schronisko. Potwierdzone 
informacje w tym zakresie PLW uzyskał w trakcie 2018 r. Jednocześnie PLW 
pozyskał informacje, iż Gminy powiatu międzyrzeckiego podpisują umowy ze 
schroniskami bez upewnienia się, czy podmioty te posiadają nadane numery 
weterynaryjne oraz właściwe zezwolenia. 

(akta kontroli str. 786 - 789) 

W Programie na 2019 r. wskazany został adres schroniska, tj.: Nietoperek nr działki 
318/3:318/7, 66 – 300 Międzyrzecz (dalej: Nietoperek), pomimo, iż podmiot 
prowadzący to schronisko nie posiadał zezwolenia na jego prowadzenie, co opisane 
zostało w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. Burmistrz wyjaśnił,  
że nieruchomość w Nietoperku wskazana została w Programie ze względu  
na panujące tam bardzo dobre warunki dla zwierząt. 

(akta kontroli str. 95 – 100, 748 – 764, 776 - 785) 

Każdy z Programów przewidywał, że zabiegi sterylizacji lub kastracji, poszukiwanie 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt i przekazywanie zwierząt do adopcji, 
zawieranie umów adopcyjnych, realizowane będą przez przytulisko/schronisko. 
Przewidywał także przeprowadzanie zabiegów usypiania ślepych miotów w ramach 
umów z podmiotem prowadzącym schronisko oraz ze STOZ. Jednocześnie w treści 
tych umów nie zostało wskazane zadanie usypiania ślepych miotów. W umowach 
tych nie zawarto także odwołania do obowiązujących Programów. Burmistrz 
wyjaśnił, że uoz nie narzuca, iż zabiegi usypiania ślepych miotów muszą być 
wykonywane wyłącznie przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt. Ponadto 
poinformował, że zabiegów usypiania ślepych miotów nie wykonywano, bowiem 
nie zarejestrowano zdarzenia wymagającego podjęcia takiego działania i wskazał, 
że podmioty realizujące umowy zawarte z Gminą zobowiązane są do przestrzegania 
Programów jako przepisów prawa miejscowego. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 113 – 223, 748 – 764, 776 - 785) 

Każdy z Programów, w ramach zadania opieki nad wolno żyjącymi kotami, 
przewidywał wyłapywanie dzikich kotów, poddawanie ich obligatoryjnej 
sterylizacji/kastracji, szczepieniu przeciwko wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność 
w miejscu odłowienia. A także, w celu kontroli populacji kotów wolno żyjących,  
w tym ich zdrowotności, finansowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji 

                                                      
10 Pełna nazwa: VET – ZOO Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą w Trzciance (dalej: VET – ZOO Serwis) – firma, 
pod którą działał lekarz weterynarii p. Zenon Jażdżewski. 
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oraz podstawową opiekę weterynaryjną. Jednocześnie, w Programach nie został 
wskazany podmiot, który miałby realizować te zadania ani środki finansowe na ich 
realizację.  

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 - 100) 

Burmistrz wyjaśnił, że koty wolnożyjące podjęte z ulicy lub przyniesione przez 
mieszkańców były leczone, znakowane, sterylizowane w ramach realizowanej przez 
STOZ usługi polegającej na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych i zwierzętom chorym. 
Ponadto podał, że jeśli nie zgłosił się właściciel to koty wracały w swoje środowisko 
lub były przekazywane do adopcji zgodnie ze statutem STOZ. Jednocześnie umowa 
na te usługi przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe, wobec czego nie ma 
możliwości ustalenia kwot wydatków ponoszonych tylko na sterylizację/kastrację  
i szczepienia kotów wolnożyjących. 

(akta kontroli str. 748 - 764) 

Każdy z Programów przewidywał, że w razie konieczności Gmina Skwierzyna 
wspierać będzie osoby społecznie opiekujące się dzikimi kotami poprzez 
zapewnienie karmy w celu ich dokarmiania. Jednocześnie w Programach wskazane 
zostały na dokarmianie środki finansowe w kwocie: 2.000 zł w 2017 r.,  
1.000 zł w 2018 r. oraz 1.000 zł w 2019 r. Z tego w 2017 r. Gmina wydatkowała 
kwotę 1.000 zł oraz w 2018 r. 957,60 zł. Karmę w okresach zimowych 2017/2018 
oraz 2018/2019 otrzymało łącznie 10 osób. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 615 – 622, 748 - 764) 

Każdy z Programów przewidywał, że poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt realizowane będzie przez schronisko/przytulisko11. Pojęciem „przytulisko”, 
Gmina posłużyła się także określając warunki zamówienia publicznego  
na zapewnienie bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej  
w przypadku zdarzeń drogowych, co opisane zostało w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 113 - 223) 

1.4 Każdy z Programów przewidywał finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji 
psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy. Jednak w żadnym 
Programie nie określono zasad finansowania i sposobu realizacji tego zadania. 
Jednocześnie w Gminie nie opracowano fakultatywnych elementów programu,  
o których mowa w art. 11a ust. 3 i 3a uoz, tj. planu znakowania, sterylizacji i kastracji 
zwierząt domowych posiadających właścicieli. Zdaniem Burmistrza problem 
bezdomności psów na terenie Gminy nie wymagał podjęcia takich działań. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 748 - 764) 

Środki finansowe przeznaczone na zabiegi sterylizacji/kastracji wskazane zostały 
tylko w Programie na 2017 r., w kwocie 1.000 zł. Burmistrz wyjaśnił, że z uwagi na 
mniejsze zapotrzebowanie, środki te nie zostały wykorzystane. 

 (akta kontroli str. 75 – 79, 773 - 775) 

1.5 W żadnym z Programów nie zostały określone mierniki (produktu ani rezultatu) 
umożliwiające ocenę stopnia ich realizacji i ułatwiające rzetelną analizę realizacji 
określonych w nich zadań. 

                                                      
11 „m.in. poprzez  prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska/przytuliska; 
Zwierzęta znajdujące się w schronisku/przytulisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14 – dniowej kwarantanny; 
adoptować zwierzę ze schroniska/przytuliska może tylko osoba pełnoletnia” 
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Burmistrz wyjaśnił, iż uoz nie formułuje mierników, jak też nie określa warunków 
stanowiących punkt odniesienia, w oparciu o który można byłoby ustalić 
szczegółowe parametry takich mierników.  

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 748 - 764) 

Każdy z Programów przewidywał, że w jego ramach Gmina, we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, prowadzi działania edukacyjne w zakresie  
m.in. odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania, propagowania zabiegów sterylizacji, kastracji, czipowania, a także 
adopcji zwierząt. Nie został wskazany sposób realizacji tego działania ani środki 
przeznaczone na ten cel. Faktycznie wykonywane było ono przez organizację 
pozarządową ze środków otrzymanych w ramach dotacji. 

W latach 2017, 2018, 2019, w wyniku konkursu, przyznano STOZ dotację12 celową  
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania: 
„Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt”, każdego roku w kwocie 10.000,00 zł13. 

Kwot dotacji nie uwzględniono w żadnym z Programów, pomimo że zostały one 
każdorazowo przyjęte po przyznaniu dofinansowania dla STOZ14. Burmistrz 
wyjaśnił, iż „wynikało to z przeoczenia pracownika”.  

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 659 – 661, 743 – 744, 748 – 764, 979 - 
981) 

1.6. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2019 r. Gmina poniosła wydatki  
na zapobieganie bezdomności zwierząt w wysokości 188.319,09 zł15, z tego:  
- na realizację umów: 

 zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku: 67 122,09 zł16, 

 zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt: 119.240,00 zł17, 

- na karmę dla kotów: 1.957,00 zł. 

Ponadto w związku z dotacją przyznaną STOZ wydatkowało środki18: 

 w 201719 r.: na: sterylizację suk:1.779,75 zł, sterylizację kotek: 2.070,00 zł, 
kastrację kotów: 574,80 zł, znakowanie (zakup czipów): 650 zł, szkolenie 
wolontariuszy i członków stowarzyszenia: 965,68 zł, modernizację strony 
internetowej: 2.500 zł, zakup materiałów promocyjnych: 1.459,77 zł, 

 w 201820 r.: na sterylizację suk:1.500,00 zł, sterylizację kotek: 2.000,00 zł, 
kastrację psów: 400,00 zł, kastrację kotów: 200,00 zł, znakowanie (zakup 
czipów): 300 zł, szkolenie wolontariuszy: 2.000,00 zł, nagrody dla dzieci: 
600,00 zł; księgowość: 3.000,00 zł. 

(akta kontroli str. 290 – 592, 623 – 661, 743 – 744, 773 – 775, 979 - 981) 

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r. wszystkie wydatki związane  
z realizacją umów dot. zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 
oraz zapewnienia bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej  

                                                      
12 W rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w paragrafie 2360 „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” klasyfikacji budżetowej. 
13 Dotacje w kwocie 10.000 zł na realizację zadania: „Profilaktyka i zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Skwierzyna” 
STOZ otrzymało także w latach 2013, 2014, 2015 oraz 2016. 
14 Program na 2017 r. przyjęty został uchwałą z dnia 23.03.2017 r. a pismo o przyznaniu dofinansowania STOZ  sporządzono 
17.01.2017 r., analogicznie w 2018 r. 21.03.2018 oraz 12.01.2018 r., w 2019 r.: 27.02.2019 r. oraz 15.01.2019 r. 
15 Ztego w 2017 r. 86 486, 85 zł, w 2018 r. 72.421,18 zł, w 2019 r. 27.454,06 zł 
16 Z tego: w 2017 r. 35.746,85 zł, w 2018 r. 23.921,18 zł, w 2019 r. 7.454,06 zł. 
17 Z tego: w 2017 r. 50.740,00 zł, w 2018 r. 48.500,00 zł, w 2019 r. 20.000,00 zł. 
18 Dotacja jest rozliczana na koniec roku. 
19 Sprawozdanie złożone 25 stycznia .2018 r. 
20 Sprawozdanie złożone 29 stycznia .2019 r. (wpływ do Urzędu).  
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w łącznej kwocie: 137.304,88 zł klasyfikowane były do rozdziału 90095 „Pozostała 
działalność” natomiast od września 2018 r. całość tych wydatków klasyfikowana była 
do rozdziału 90013 „Schroniska dla zwierząt”. 

 (akta kontroli str. 290 – 592, 612 – 614, 623 – 658, 748 - 764) 

W latach 2017, 2018 i 2019 (do 31 maja) w Gminie odłowiono i przekazano  
do schroniska odpowiednio 421, 4 i 2 bezdomne psy22. Liczba zwierząt bezdomnych 
według stanu na koniec roku wyniosła odpowiednio: 6, 6 i 3 psy. 

Średni, opłacany przez Gminę, dzienny koszt utrzymana w schronisku jednego 
zwierzęcia wynosił: 16,32 zł w 2017 r., 10,92 zł w 2018 r. oraz 16,45 zł w 2019 r. 

(akta kontroli str. 290 – 410, 623 – 658, 738 – 742, 790 – 890 ) 

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2019 r. adoptowanych zostało 1623 psów, z tego: 
8 w 2017, 4 w 2018 oraz 4 w 2019 r. - głównie z obiektu w Nietoperku. Dokonanie 
adopcji zostało w toku kontroli NIK potwierdzone przez losowo wytypowanych 
nabywców, w drodze ankiety. 

(akta kontroli str. 790 - 890.) 

1.7 W Gminie prowadzono rejestr bezdomnych psów przekazanych do schroniska  
w poszczególnych latach. Rejestr zawierał opis psa, datę jego przekazania  
do schroniska oraz nr identyfikacyjny nadany przez schronisko. 

(akta kontroli str. 609 - 611) 

Rejestr zgłoszeń bezdomnych zwierząt nie był prowadzony. Pracownicy RK 
sporządzali notatki służbowe na okoliczność potwierdzenia bezdomności zwierzęcia. 
Burmistrz wyjaśnił, że bezpodstawne zgłoszenia nie były dokumentowane. 

 (akta kontroli str. 601 – 608, 766 - 770) 

 

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

1. W latach 2018 (od października) – 2019 (do 31 maja), w ewidencji księgowej, 
w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaewidencjonowano wydatki na kwotę 
łącznie 32.000 zł, które dotyczyły realizacji umowy na zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  
i zwierzętom chorym. Tym samym wydatki te (12.000 zł w 2018 r. i 20.000 zł 
w 2019 r.) nie dotyczyły pobytu zwierząt w schronisku dla zwierząt, a taki sposób 
ich ewidencjonowania był niezgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych24,, 
według którego rozdział 90013 został przeznaczony do ewidencjonowania 
wydatków związanych z pobytem psów w schroniskach. 

Burmistrz wyjaśnił, że zmiany klasyfikacji wydatków dokonano stosując się  
do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. NIK wskazuje jednak, że klasyfikacja 
taka byłaby właściwa jedynie w przypadku, gdyby opieka weterynaryjna była 
prowadzona w ramach działalności schroniska lub się z nią chociażby wiązała. 
W opisanym przypadku działalność ta nie jest prowadzona w miejscu wskazanym 
w Programach na lata 2018 i 2019 jako schronisko. 

                                                      
21 w 2017 r. odłowiono w Gminie 5 psów, jednak w jednym przypadku pies został po 9 dniach odebrany ze schroniska przez 
właściciela. 
22 Miesięcznie w schronisku przebywało średnio: 10 psów ze Skwierzyny w 2017 r., 7 w 2018 r. oraz 4 w 2019 r. 

23 Podpisanych zostało 17 umów adopcyjnych, jednak w jednym przypadku pies został przez nowego właściciela zwrócony do 
schroniska. 

24 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 290 – 592, 612 – 614, 623 – 658, 748 - 764) 

2. Zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie zwierząt, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt powinien 
obejmować m.in. zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
Opracowane przez Burmistrza i ustalone Programy na lata 2017-2018 nie zawierały 
wskazania konkretnego miejsca (adresu) przetrzymywania zwierząt w schronisku 
określając jedynie, że opiekę zapewnia się w schronisku prowadzonym przez firmę 
VET-ZOO Serwis, która dysponowała większą liczbą obiektów służących do 
przetrzymywania zwierząt na terenie kilku gmin w kraju. Umożliwiało to wykonawcy 
dowolny wybór miejsca świadczenia usługi, co mogło istotnie ograniczać możliwość 
skutecznego nadzoru gminy nad miejscem i warunkami faktycznego pobytu 
zwierząt z jej terenu. 

 

(akta kontroli str. 65 – 112, 748 – 764, 776 - 785) 

3. W Programach na lata 2017-2019 jako realizatora zadania w zakresie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy wskazano podmiot VET-ZOO 
Serwis, który nie posiadał wydanego przez Burmistrza Skwierzyny zezwolenia,  
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach25 (dalej: ustawa o utrzymaniu 
czystości) oraz w uchwale nr XXX/223/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 
22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 
gminy Skwierzyna. 

Burmistrz wyjaśnił, iż VET – ZOO Serwis w podpisanych umowach oświadczyła,  
że posiada przeszkolonych pracowników i niezbędny sprzęt konieczny do 
wykonania zlecenia oraz że spełnia wymogi wynikające z uoz i ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminie. Dodał, iż podpisując umowę był przekonany,  
że Wykonawca będzie w należyty sposób wykonywał powierzone zadanie, 
przestrzegając przy tym przepisów prawa.  

(akta kontroli str. 62 – 64, 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 748 – 764, 776 - 785) 

4. W Programach na lata 2017-2019 postanowiono, że zabiegi usypiania ślepych 
miotów oraz sterylizacji lub kastracji, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt i przekazywanie zwierząt do adopcji a także zawieranie umów 
adopcyjnych, realizowane będą przez przytulisko prowadzone przez STOZ na 
podstawie podpisanej przez gminę umowy. Było to niezgodne z przepisami art. 11a 
ust. 4 uoz, według którego realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – 6, 
może zostać powierzone tylko podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.  

Burmistrz wyraził stanowisko, że ustawa nie narzuca aby zadania, o których mowa 
w ust. 2 pkt 3 – 6 ust. 4 uoz były wykonywane wyłącznie przez podmiot prowadzący 
schronisko dla zwierząt. 

NIK wskazuje, że jak stanowi art. 11 ust. 1 uoz zadania te należą do zadań 
własnych gmin, które co do zasady mogą być wykonywane także poprzez zawarcie 
umowy z innymi podmiotami (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym26). W przypadku wskazanych wyżej zadań, przepis 
art. 11a ust. 4 uoz ogranicza krąg podmiotów, którym można powierzyć ich 
wykonywanie wyłącznie do podmiotów prowadzących schronisko dla zwierząt, czyli 

                                                      
25 Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm., dalej ustawa o utrzymaniu czystości 
26 Dz. U. z 2019 r., poz. 506. 
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posiadających zezwolenie o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu 
czystości i spełniający wymagania określone odpowiednią uchwałą Rady Gminy. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 776 - 785) 

5. Będący załącznikiem do Uchwały Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie 
z dnia 27 lutego 2019 r., Program na 2019 r. przewidywał przetrzymywanie zwierząt  
z terenu Gminy w obiekcie w Nietoperku. Zadanie to faktycznie było tam 
realizowane, przy czym analiza faktur oraz kartotek zwierząt wskazuje, że psy były 
tam przetrzymywane długoterminowo. Natomiast podmiot prowadzący obiekt 
nie posiadał, wydanego przez Burmistrza Międzyrzecza, zezwolenia o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości.  

Burmistrz wyjaśnił, iż w 2019 r. PLW wniósł uwagę w zakresie wskazania  
w Programie konkretnego schroniska i dlatego, z uwagi na bardzo dobre warunki 
dla zwierząt, wskazano nieruchomość w Nietoperku. 

(akta kontroli str. 95 – 100, 290 – 410, 594 – 597, 601 – 608, 748 – 764, 766 – 772, 
790 – 983) 

 

Gmina terminowo ustaliła Programy, które jednak nie zawierały niektórych 
elementów wymaganych przepisami prawa lub nie były z nimi w pełni zgodne. 
Pomimo dążenia do kompleksowego uregulowania ochrony przed zwierzętami na 
terenie Gminy, wskazany w Programach sposób realizacji zadań nie był w pełni 
spójny i kompletny. Ponadto, wskazywane w programach podmioty, którym 
powierzono realizowanie zadań gminy nie posiadały stosownych zezwoleń lub 
uprawnień ustawowych. 
 

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

2.1. Rada Gminy określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
świadczący usługi w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt i prowadzący 
schronisko dla zwierząt27. 

(akta kontroli str. 62 – 64, 765) 

2.2 W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie udzielił żadnego zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt lub na 
prowadzenie schroniska. 

 (akta kontroli str. 748 - 765) 

2.3 Wybór podmiotów wykonujących zadania Gminy, w zakresie: 

- wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz sprawowania nad nimi 
opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,  

- zapewnienia bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej  
w przypadku zdarzeń drogowych i zwierzętom chorym, 

tj. odpowiednio: VET-ZOO Serwis oraz STOZ, dokonano na lata: 2017, 2018 oraz 
2019, każdorazowo w trybie rozeznania rynku. Wartość każdego z zamówień 
nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych28. 

                                                      
27 Uchwała Nr XXX/223/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części na terenie gminy Skwierzyna. 
28 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej pzp 
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Zastosowana procedura była zgodna z procedurą określoną w regulaminie 
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro29 (dalej: „Regulamin zamówień 
publicznych”). 

(akta kontroli str. 38 – 50, 113 - 287) 

Ustalenia wartości każdego zamówienia dokonano na podstawie wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie Gminy w danym roku na dany cel. Regulamin 
zamówień publicznych w § 2 ust. 6 stanowił, że ustalenie szacunkowej wartości 
zamówienia dokonuje się poprzez analizę i badanie rynku. Burmistrz wyjaśnił, 
że sposób ustalenia wartości zamówień był równoznaczny z dokonaniem analizy  
i badania rynku ponieważ ustalenie wysokości zabezpieczonych w budżecie Gminy 
środków na dany cel poprzedzone było analizą zjawiska bezdomności zwierząt  
w latach poprzednich, zrealizowanych umów i przeznaczonych na ten cel kwot.  

(akta kontroli str. 113 – 287, 748 - 764) 

 2.4 Przed zawarciem umów Gmina nie weryfikowała działań podmiotu prywatnego 
w oparciu o wymagane zezwolenia i zgłoszenie powiatowemu inspektorowi 
weterynarii. 

Warunki postępowań30 nie przewidywały konieczności udokumentowania przez 
wyłoniony w wyniku rozeznania rynku podmiot uprawnienia do wykonywania 
przedmiotowej działalności/czynności. Podmiot taki składał w tym zakresie 
odpowiednie oświadczenie. 

(akta kontroli str. 113 – 287, 593 – 608, 982 - 983) 

Burmistrz wyjaśnił, iż w toku prowadzonych postępowań Gmina nie posiadała 
informacji wskazujących, że składane przez Wykonawców oświadczenia są 
nieprawdziwe lub nierzetelne. Dalej podał, iż nie widział potrzeby żądania 
udokumentowania prawdziwości składanych oświadczeń. 

(akta kontroli str. 748 – 764, 776 - 785) 

2.5. W okresie objętym kontrolą Gmina zawarła trzy umowy31 na zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.  

W treści umów znajdowało się ogólne oświadczenie Wykonawcy, iż posiada on 
wyszkolonych pracowników i niezbędny sprzęt konieczny do wykonania zlecenia 
(samochody do przewozu zwierząt, pneumatyczna broń do usypiania zwierząt, 
pętle, siatki, obroże, kagańce, klatki). Brak było natomiast wskazania miejsca 
przetrzymywania zwierząt przed ich przewiezieniem do schroniska.  

(akta kontroli str. 224 - 287) 

2.6 Wykonawca nie uzyskał od Burmistrza zezwolenia na wykonywanie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami wymaganego dyspozycją art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy  
o utrzymaniu czystości. Burmistrz wyjaśnił, iż nie wydał decyzji w zakresie 
odławiania bezdomnych zwierząt, uznając, że przepisy ustawy o utrzymaniu 
czystości nie przewidują wydawania decyzji w tym zakresie. Dodał, iż firma VET – 
ZOO Serwis nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia. 

                                                      
29 Załącznik do zarządzenia nr 606/VI/2014 Burmistrza Skwierzyny z dnia 25.08.2014 r.  

30 Znak: ZP.271.2.50.2016 z 27.12.2016 r., ZP.271.2.74.2017 z 28.12.2017 r., ZP.271.2.4.2019 z 09.01.2019 r. przedmiotem 
których było wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz sprawowanie nad nimi opieki w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, oraz znak: ZP.271.2.49.2016 z 27.12.2016 r., ZP.271.2.5.2018 z 15.01.2018 r. oraz ZP.271.2.3.2019 
z 03.01.2019 r., przedmiotem których było zapewnienie bezdomnym zwierzętom (w szczególności psom i kotom) całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych i zwierzętom chorym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
31 Nr 140/2016 z 30 grudnia 2016 r. zawarta na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., nr 2/2018 z 3 stycznia 2018 r. zawarta 
na okres od dnia podpisania do 31.12.2018 r., nr 6/2019 z 15 stycznia 2019 r. zawarta na okres od dnia podpisania umowy 
do 31.12.2019 r.  
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(akta kontroli str. 748 – 764, 776 - 785) 

Umowy nie zawierały adresu schroniska, w którym przetrzymywane miały być 
zwierzęta. Psy wyłapane z terenu Gminy trafiały do Nietoperka, do tzw. punktu 
przetrzymań, gdzie przebywały do trzech dni (był to czas na ewentualne ich 
odnalezienie przez właściciela) następnie przewożone były na szczepienia i zabieg 
sterylizacji lub kastracji do schroniska w Jędrzejewie. Po zabiegach trafiały do tzw. 
punktów adopcyjnych w Pile, Choszcznie oraz Nietoperku. W momencie 
podpisywania umów z Gminą na lata 2017 oraz 2018 firma VET – ZOO Serwis 
posiadała weterynaryjne numery identyfikacyjne dla schronisk w Jędrzejewie oraz 
Margoninie, gdzie także przetrzymywane były psy z terenu Gminy. 

(akta kontroli str.224 – 287, 593 – 608, 786 – 789, 793 – 890, 914 – 978, 982 - 983) 

W marcu 2017 r. Urząd pozyskał od VET – ZOO Serwis Informację32, iż obiekt 
 w Nietoperku spełnia warunki schroniska dla bezdomnych zwierząt. Miesiąc później 
psy stanowiące własność Gminy zostały tam przewiezione. Było to poprzedzone 
prośbą33 Burmistrza skierowaną do VET – ZOO Serwis o rozważenie możliwości 
przetransportowania zwierząt, których właścicielem była Gmina, do Nietoperka34. 

(akta kontroli str. 748 – 764, 766 - 772) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu wydał decyzję o nadaniu 
identyfikacyjnego numeru weterynaryjnego dla schroniska w Nietoperku w dniu  
9 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 786 – 789, 914 – 926, 984) 

Wykonawca nie uzyskał od Burmistrza Międzyrzecza zezwolenia na prowadzenie 
schroniska. 

Z informacji uzyskanych35 od Burmistrz Międzyrzecza wynika, że właściciel VET - 
ZOO Serwis w kwietniu 2014 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
zmianę sposobu użytkowania nieruchomości w Nietoperku z przeznaczeniem na 
schronisko dla bezdomnych zwierząt. Następnie wystąpił o zawieszenie tego 
postępowania, które ostatecznie, w dniu 7 lipca 2017 r. zostało umorzone. Dodał 
również, że nie wystąpił on o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska 
na terenie Gminy Międzyrzecz, a nieruchomość w Nietoperku nigdy nie była 
traktowana jako schronisko, lecz jako miejsce czasowego, krótkotrwałego 
przetrzymania zwierząt przed przetransportowaniem ich do schronisk m.in.  
w Jędrzejewie.  

(akta kontroli str. 985 - 991.) 

Wszystkie umowy zawierały postanowienia, z których wynikało, że do zadań 
wykonawcy należy szczepienie, sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz 
podejmowanie działań informacyjno - edukacyjnych związanych z bezdomnością 
zwierząt w schronisku, w tym prowadzenie kampanii adopcji. Ponadto przewidywały, 
iż w cenie przyjęcia do schroniska mieszczą się wymagane szczepienia 
profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne oraz mikroczip.  

(akta kontroli str. 224 - 287) 

W wyniku oględzin obiektu zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 318/3 i 318/7 
położonych w obrębie geodezyjnym Nietoperek, gmina Międzyrzecz, na terenie 

                                                      
32 Pismo z dnia 8 marca 2017 r. (wpływ do Urzędu 9 marca 2017 r.).  
33 Pismo znak: RK 032.5.1.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.  
34 Burmistrz Skwierzyny uzasadnił ten wniosek dużym zainteresowaniem mieszkańców Skwierzyny losem zwierząt, chęcią 
udzielenia im pomocy w zakresie adopcji, przekazywania darowizn w postaci karmy oraz udziału w wolontariacie. 
35 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
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którego przetrzymywane były odłowione psy, przeprowadzonych w dniu 15 maja 
2019 r. z udziałem powołanego biegłego w zakresie weterynarii oraz Powiatowego 
Lekarza Weterynarii36 ustalono, że w obiekcie nie wyodrębniono pomieszczeń 
przeznaczonych do: przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych  
i wyrobów medycznych; dokonywania zabiegów leczniczo-chirurgicznych; 
wydawania zwierząt, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia schronisk dla zwierząt37. Ponadto, pomieszczenia przeznaczone na 
kwarantannę nie były właściwie oznaczone. Obiekt nie był wyposażony w piec do 
spalania zwłok zwierząt, osoba upoważniona przez właściciela oświadczyła,  
że w obiekcie obowiązywała procedura, iż padłe zwierzęta transportowane były do 
Trzcianki. W obiekcie znajdowała się chłodnia/lodówka do czasowego 
przetrzymywania zwłok zwierząt. W obiekcie nie było dokumentacji medycznej.  
W obiekcie, w dniu oględzin, nie było dokumentacji potwierdzającej 
przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń oraz wskazującej na 
częstotliwość ich dokonywania. Osoba upoważniona przez właściciela oświadczyła, 
że dokumentacja w tym zakresie znajduje się w siedzibie w Trzciance.  

W dniu oględzin na terenie obiektu znajdowały się zwierzęta gospodarskie (kozy, 
owce oraz kuc), a także 13 psów. Z przedłożonej dokumentacji wynikało, że żaden  
z psów nie został odłowiony na terenie Gminy. W obiekcie nie było książki kontroli 
weterynaryjnej.  

W opinii biegłego, dobrostan wszystkich obecnych w obiekcie psów nie budził 
zastrzeżeń, a warunki w nim panujące, w kontekście dobrostanu znajdujących się 
tam w dniu oględzin zwierząt należy uznać za dobre.  

Równolegle z oględzinami NIK w obiekcie odbyła się kontrola Powiatowego 
Inspektoratu Weterynaryjnego w Międzyrzeczu (dalej: „PIW”) pod nadzorem 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze38. PIW stwierdził m.in., 
że w obiekcie brak było: wydzielonego pomieszczenia dla wykonywania zabiegów 
leczniczych i chirurgicznych, pomieszczenia do wydawania zwierząt ze schroniska, 
dokumentacji potwierdzającej wydawanie zwierząt ze schroniska wraz z wypisem  
z wykazu zwierząt, dokumentacji potwierdzającej współpracę z lekarzami 
weterynarii, książki kontroli weterynaryjnej, dokumentacji potwierdzającej 
przeszkolenie osób obsługujących zwierzęta, trwałego oznaczenia pomieszczeń  
w sposób wskazujący na ich przeznaczenie. W wyniku kontroli PLW w dniu 29 maja 
2019 r. wydał decyzję39 wzywającą właściciela schroniska do usunięcia uchybień do 
dnia 25 czerwca 2019 r. Ponadto Wojewódzki Lekarz Weterynarii stwierdził 
spóźnione szczepienie jednego z psów. 

(akta kontroli str. 891 – 936, 993 - 994) 

2.7 Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie usług objętych umowami obejmowało 
stawki: - za kilometr trasy przebytej w czasie akcji odłowienia zwierzęcia, - za 
godzinę czasu trwania akcji, - dla jednego zwierzęcia za przyjęcie do schroniska 
oraz - za dobę pobytu w schronisku. 

Umowy przewidywały, iż potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół przyjęcia 
zwierzęcia i dokumentacja fotograficzna. Tymczasem, comiesięczna płatność 
dokonywana była przez Gminę na podstawie faktury i załączanego do niej 
zestawienia zawierającego numery ewidencyjne psów, daty ich przyjęcia, wydania, 
sterylizacji oraz liczbę dni pobytu w schronisku. W przypadku odłowienia psa,  

                                                      
36 wspólnie pod kierownictwem NIK na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy o NIK 
37 Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1657, dalej rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych 
38 Kontrola ta została zlecona przez NIK na podstawie art. 12 ustawy o NIK. 
39 znak: PLW-03-dec.schronisko-02/2019. 



 

14 

w specyfikacji odnotowywano miejsce odłowienia oraz liczbę kilometrów przebytych 
w związku z odłowieniem, załączano także zdjęcie psa. Burmistrz wyjaśnił,  
iż załączane do faktury zestawienie, Urząd traktował jako protokół przyjęcia 
zwierzęcia.  

(akta kontroli str. 224 – 287, 290 – 410, 766 - 770) 

2.8 Kontroli merytorycznej wydatku i zgodności z planem finansowym dokonywał 
Kierownik RK lub upoważniony przez niego pracownik. 

(akta kontroli str. 290 - 410) 

Pracownicy RK dokonywali, w latach 2018 oraz 2019, oględzin psów 
przebywających w Nietoperku oraz w Jędrzejewie a także telefonicznie ustalali 
kwestie dobrostanu zwierząt oraz ich adopcji z osobą prowadzącą wolontariat  
w Nietoperku. Czynności te udokumentowane zostały protokołami40, notatkami 
służbowymi41 i korespondencją elektroniczna. Wszystkie dokonane ustalenia 
wskazywały na utrzymywanie właściwego dobrostanu oraz bytowania zwierząt. 

(akta kontroli str. 593 – 597, 601 – 608, 683 - 685) 

2.9 W dniu 5 marca 2019 r. wpłynęła do Urzędu korespondencja elektroniczna do 
Burmistrza i Rady Gminy Skwierzyna o nieprzedłużanie umowy z firmą VET – ZOO. 
Autor wiadomości informował o zaniedbywaniu zwierząt w schroniskach  
w Jędrzejewie, Margoninie, Choszcznie i Nietoperku, apelował o staranny wybór 
schroniska poparty wizją lokalną i kontrolowanie opieki sprawowanej nad 
zwierzętami. W wyjaśnieniach, skierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Burmistrz wskazał, iż przeprowadzone przez Urząd kontrole wykazały, że psy 
przebywające w schronisku w Nietoperku były w dobrej kondycji, wesołe, pogodne, 
przyjazne. Przebywały w czystych boksach, miały stały dostęp do karmy i świeżej 
wody oraz były poddawane zabiegom pielęgnacyjnym. 

(akta kontroli str. 683 – 685, 746 – 764, ) 

Pismem z dnia 30 stycznia 2019 r. firma VET - ZOO Serwis wypowiedziała Gminie 
umowę z dniem 30 kwietnia 2019 r. Okres wypowiedzenia, na wniosek Gminy, 
został przedłużony do 31 maja 2019 r. Po tej dacie trzy psy z terenu Gminy zostały 
przewiezione i pozostały w schronisku w Jędrzejewie zgodnie z postanowieniami 
umowy stanowiącymi, że w przypadku jej rozwiązania zwierzęta zostaną odebrane 
lub pozostaną w schronisku na koszt Gminy, wg obowiązujących cen. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK, nowy wykonawca zadania nie został wyłoniony. 

(akta kontroli str. 224 – 289, 766 - 770) 

W maju 2019 r. odłowienia psa z terenu Gminy42 dokonała Fundacja „Zawsze 
Razem”, tj. podmiot, z którym Gmina nie podpisała umowy w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami i nieposiadający zezwolenia Burmistrza na 
odławiane zwierząt. Burmistrz wyjaśnił, iż informację o tym, że firma VET – ZOO 
Serwis zleciła innemu podmiotowi odłowienie psa, Gmina pozyskała już po jego 
odłowieniu. Pies został przewieziony do schroniska w Jędrzejewie. 

(akta kontroli str. 601, 776 – 785, 982 - 983) 

2.10 Zawarte w latach 2017, 2018 oraz 2019 umowy przewidywały każdorazowo,  
że Gmina zleca STOZ wykonanie usługi na warunkach określonych m.in.  
w rozeznaniu rynku stanowiącym integralną część umowy. Dokument „rozeznanie 

                                                      
40 Z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz 1 marca 2019 r. sporządzone w Międzyrzeczu oraz z dnia 8 maja 2019 r. sporządzony 
w Jędrzejewie. 
41 Z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz 24 lutego 2019 r. 
42 Pracownik Urzędu na okoliczność schwytania psa sporządził  w dniu 6 maja 2019 r. notatkę służbową.  
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rynku” każdorazowo wskazywał, że miesięczna opłata ryczałtowa niezależnie od 
ilości odłowionych zwierząt przez cały okres trwania umowy obejmuje m.in.: 
przyjęcie do schroniska/przytuliska (w tym wykonanie sterylizacji/kastracji 
szczepienia, odrobaczenie opiekę medyczną), opłatę za pobyt  
w schronisku/przytulisku do czasu adopcji lub eutanazji z przyczyn medycznych 
jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy, opłatę za pobyt  
w schronisku/przytulisku zwierząt odłowionych na zlecenie gminy Skwierzyna.  

W załączniku do złożonego w Urzędzie rachunku tytułem wykonania usługi  
w grudniu 2016 r. na podstawie Umowy nr 13/2016 STOZ wskazało opłaty za 
przyjęcie zwierzęcia do schroniska oraz za pobyt w schronisku. 

Na swojej stronie internetowej, Urząd umieścił odwołanie do strony STOZ, na której 
do 28 czerwca 2019 r. znajdowała się informacja, iż STOZ prowadzi „małe 
Przytulisko zorganizowane na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie”. 
Ponadto, w protokołach43 z trzech kontroli przeprowadzonych przez pracowników 
Urzędu znajdowało się stwierdzenie, że dotyczą one „przytuliska” przy OPS. 
Protokoły te ze strony kontrolowanego zostały podpisane przez Prezesa STOZ.  

Początkowo Burmistrz wyjaśnił, że na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skwierzynie nie ma schroniska dla zwierząt, później potwierdzając jednak, że przy 
OPS zlokalizowane było przytulisko prowadzone przez STOZ. Jednocześnie podał, 
że zawarte w umowach z tym podmiotem postanowienia, wskazujące na 
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wynikają z niefortunnego 
przyjęcia potocznego rozumienia tego słowa. Także Prezes STOZ wyjaśniła, iż 
potocznie przyjętą nazwą schronisko posłużono się jako skrótem myślowym dla 
miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt jednocześnie poinformowała, że 
Stowarzyszenie nigdy nie prowadziło schroniska. Burmistrz dodał, że prowadzenie 
przytuliska polegało na doraźnej opiece nad zwierzętami przyjętymi pod opiekę w 
związku z umową z Gminą, pracy z wolontariuszami, edukacji dotyczącej ochrony 
praw zwierząt i opieki nad nimi, a także aktywnym poszukiwaniem domów stałych 
oraz tymczasowych. 

(akta kontroli str. 113 – 223, 598 – 600, 722 – 737, 748 – 764, 766 – 770, 776 – 789, 
933 - 948) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych z udziałem biegłego w zakresie weterynarii44 
stwierdzono, że na terenie OPS przetrzymywane były zwierzęta, w tym trzy psy oraz 
ok. 30 kotów. Psy przebywały w kojcach umiejscowionych na zewnątrz budynku 
natomiast koty znajdowały się w dwóch pomieszczeniach oznaczonych jako 
kociarnia mała oraz kociarnia duża. Psy bez znamion choroby oraz koty – osobno 
kocięta i kotki z kociętami oraz dorosłe osobniki (razem zdrowe i chore). Według 
opinii biegłego wszystkie obecne podczas kontroli zwierzęta były wolne od głodu, 
pragnienia oraz niedożywienia. 

Miejsce utrzymania zwierząt nie spełniało wymagań określonych w rozporządzeniu 
w sprawie wymagań weterynaryjnych dotyczących: lokalizacji infrastruktury obiektu 
w odległości poniżej 150 m od siedzib ludzkich i obiektów użyteczności publicznej, 
nie zostały wyodrębnione pomieszczenia dla izolacji zwierząt chorych lub 
podejrzanych o chorobę, nie było boksów dla zwierząt agresywnych oraz 
pomieszczenia przeznaczonego na kwarantannę. Wyodrębnione pomieszczenie dla 
przechowywania karmy stanowiło magazyn, w którym przechowywano m.in. koce 
 i klatki. Było ono odwiedzane przez wolno żyjące koty. Dostęp do pomieszczenia  
a także do korytarza prowadzącego do poszczególnych kociarni umożliwiało otwarte 
zewnętrzne okno. W opinii biegłego, obecność wolno żyjących kotów tuż  

                                                      
43 Sporządzonych w dniach: 12.06.2017 r., 09.11.2018 r., 20.05.2019 r.  
44 powołanego przez Dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. 
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za drzwiami kociarni, w której znajdują się kocięta była nieodpowiednia w kontekście 
bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

(akta kontroli str. 686 – 721, 992) 

Burmistrz Skwierzyny nie wydał zezwolenia na prowadzenie przez STOZ schroniska 
dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy, gdyż - jak wyjaśnił - STOZ nie wystąpiło 
z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia. Burmistrz Skwierzyny dodał, 
że obowiązujące przepisy wymagały uzyskania zezwolenia wyłącznie od 
przedsiębiorców natomiast STOZ działał na podstawie statutu. 

(akta kontroli str. 748 – 764, 766 – 770, 776 - 785) 

W wykazach zwierząt, załączanych przez STOZ do składanych w Urzędzie 
comiesięcznych rachunków, wskazywano m.in. datę przyjęcia zwierzęcia i datę jego 
adopcji lub śmierci. Psy przetrzymywane w OPS opisane były jako „nieadopcyjne”. 
Dwa z nich przyjęte zostały pod opiekę STOZ w 2016 r., jeden w 2014 r. Inne 
wykazane zwierzęta (także inne psy) po ich wyleczeniu przeznaczane były do 
adopcji. 

(akta kontroli str. 411 - 592) 

Z uzyskanej od Prezes STOZ informacji na temat prowadzenia przytuliska wynika,  
że nie była konieczna pomoc weterynaryjna na miejscu, gdyż wszystkie zwierzęta 
przewożone były natychmiast do lecznic, z którymi STOZ ma podpisane umowy; 
martwe zwierzęta pozostawiane były w gabinetach weterynaryjnych; dezynfekcja 
prowadzona była codziennie i na bieżąco a deratyzacja - zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Skwierzynie45; karmieniem i obsługą zwierząt zajmowała się osoba 
zatrudniona na umowę zlecenie a w dni wolne od pracy członkowie Stowarzyszenia. 

(akta kontroli str. 722 - 737) 

Programy w § 9 wskazywały, że zadanie zapewnienia całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, które mają 
miejsce na terenie Gminy i udzielania takim zwierzętom pomocy realizowane jest 
przez zawarcie umowy ze STOZ, które współpracuje z lecznicą zapewniającą 
całodobową opiekę weterynaryjną. Umowy ze STOZ określały sposób realizacji tego 
zadania. Jednocześnie ich postanowienia wskazywały na przyjmowanie zwierząt do 
schroniska/przytuliska, w tym wykonanie sterylizacj/kastracji, co korespondowało 

z treścią § 11 Programów gdzie postanowiono, że zwierzęta przebywające 

w schronisku/przytulisku mogą być przekazane do adopcji po przeprowadzeniu 
zabiegów sterylizacji/kastracji. 

Z informacji uzyskanych od Burmistrza wynika, że kojce dla zwierząt przy OPS 
powstały w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Aktywizacja osób wykluczonych społecznie”.  

Prezes STOZ poinformowała, że od kilku lat spośród osób bezrobotnych, 
korzystających z pomocy społecznej STOZ zatrudnia osobę na umowę zlecenia do 
sprzątania i karmienia zwierząt. W ten sposób osoby takie są aktywizowane.  

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 113 - 223) 

Kierownik OPS (będąca jednocześnie prezesem STOZ) poinformowała, 
że Stowarzyszenie utrzymuje zwierzęta na terenie OPS od 2013 r. na mocy 
porozumienia o współpracy46 a następnie, od 2015 r., na podstawie umowy 
użyczenia47. Użyczający OPS zobowiązywał STOZ aby na terenie Ośrodka 

                                                      
45 Dotyczącą utrzymania porządku i czystości w Gminie 
46 Zawarte w dniu 2 stycznia 2013 r.  
47 Zawarta 2 stycznia 2015 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r., następnie umowa użyczenia zawarta 2 stycznia 
2018 r. zawarta na czas określony do 31 grudnia 2020 r.  
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nie przetrzymywać zwierząt agresywnych, zakłócających ciszę i porządek publiczny,  
a także aby ich liczba nie przekraczała pięciu psów jednocześnie.  

STOZ jest podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt  
w Świnoujściu48. 

2.11. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2019 r. Urząd przeprowadził trzy 
kontrole49 wykonania umów zawartych ze STOZ. Liczbę zwierząt przetrzymywanych 
w trakcie kontroli w OPS odnotowano w protokołach sporządzonych w 2018 r. 
(trzy psy, suka oraz trzy szczeniaki, 10 dorosłych kotów oraz bliżej nieokreślona 
liczba młodych kotów) oraz w 2019 r. (trzy psy oraz 30 kotów). We wszystkich 
protokołach odnotowano, iż zwierzęta znajdowały się w dobrej kondycji i były 
zadbane. 

Prezes STOZ poinformowała, iż Stowarzyszenie w 2017 r. uratowało i objęło 
pomocą 16 psów, 15 suk i 34 szczenięta, w 2018 r. 9 psów, 7 suk i 19 szczeniąt,  
w 2019 r. (do 30 czerwca) 12 psów. Dalej podała, iż przyjmowane pod opiekę 
zwierzęta umieszczane były w OPS oraz w domach tymczasowych u wolontariuszy  
i członków STOZ. Natomiast liczba kotów pod opieką Stowarzyszenia w latach 
2017, 2018 i 2019 (na dzień 21 czerwca) wynosiła odpowiednio: 71 szt., w tym 
50 kociąt; 44 szt., w tym 36 kociąt i 30 szt., w tym 22 kocięta.  

(akta kontroli str. 598 – 600, 722- 737) 

PLW poinformował, że przeprowadzał kontrolę miejsca przetrzymywania zwierząt 
na terenie OPS w 2013 r. oraz w 2019 r. i uznał, że sprawowana tam przez STOZ 
opieka nad kotami i psami nie podlega pod definicję schroniska dla zwierząt.  

PLW poinformował także, że w efekcie powierzenia przez Gminę całodobowej opieki 
weterynaryjnej lokalnemu stowarzyszeniu zwierzęta poszkodowane, ranne, chore 
wskutek wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia nie są narażone na 
cierpienia lub upadek wskutek przedłużonego transportu do odległego schroniska. 

(akta kontroli str. 786 – 789, 914 - 975) 

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

1. Zawarte przez reprezentującego Gminę Skwierzyna Burmistrza z Zenonem 
Jażdżewskim, działającym pod firmą VET – ZOO Serwis lek. wet Zenon 
Jażdżewski, umowy nr 140/2016 z 30.12.2016 r., nr 2/2018 z 3.10.2018 r. oraz 
nr 6/2019 z 15.02.2019 r. na wykonanie usługi zapewnienia bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 

- nie wskazywały: urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą 
wyłapywane, określenia środków do przewozu zwierząt oraz miejsca 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska, 
pomimo że wymagały tego przepisy § 5 ust. 2 pkt pkt 1, 2 i 4 
rozporządzenia w sprawie odławiania. 

- nie zawierały postanowień o powierzeniu usypiania ślepych miotów, pomimo 
że w Programach opieki nad zwierzętami na 2017 r., na 2018, oraz na 2019 
r. stanowiących załączniki odpowiednio do Uchwał Rady Miejskiej w 
Skwierzynie Nr XXXIV/250/17 z dnia 23.03.2017 r., Nr L/362/18 z dnia 21 
marca 2018 r., Nr VII/61/19 z dnia 27 lutego 2019 r. (w § 8 ust. 3) 
wskazano, że zabiegi usypiania ślepych miotów przeprowadzane są 

                                                      
48 http://bip.um.swinoujscie.pl/zarzadzenie/24649/zarzadzenie-nr-377-2018 
49 Potwierdzone protokołami z: 12 czerwca 2017 r., 9 listopada 2018 r. oraz 20 maja 2018 r.  
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w ramach umowy podpisanej przez gminę z podmiotem prowadzącym 
schronisko oraz STOZ. 

Burmistrz wyjaśnił, że przy konstruowaniu przedmiotu umów skupiono się 
przede wszystkim na zapewnieniu miejsca bezdomnym zwierzętom  
w schronisku, a usypianie ślepych miotów jest w Gminie zjawiskiem 
marginalnym więc nie było potrzeby, aby realizowały je dwa podmioty.  

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 224 – 287, 748 – 764, 776 - 785) 

2. Burmistrz Skwierzyny w latach 2017, 2018, 2019 powierzył Zenonowi 
Jażdżewskiemu działającemu pod firmą VET – ZOO Serwis lek. wet Zenon 
Jażdżewski zadanie odławiania psów na terenie Gminy, pomimo że 
ten przedsiębiorca nie posiadał zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy o utrzymaniu czystości oraz w uchwale nr XXX/223/12 Rady Miejskiej w 
Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skwierzyna. 

Burmistrz wyjaśnił, że VET – ZOO Serwis wykonuje zadania związane ze 
sprawowaniem opieki i odławianiem bezdomnych zwierząt w ramach swojej 
działalności gospodarczej. 

NIK podkreśla, że przepisy regulujące obowiązek uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie działalności we wskazanym wyżej zakresie są jednoznaczne 
i prawnie niewystarczający jest do jej podjęcia sam fakt prowadzenia 
działalności gospodarczej . 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 224 – 287, 748 – 764 – 776 - 782 ) 

3. Burmistrz zawarł umowy na wykonywanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z 
podmiotami, które nie posiadały wymaganych zezwoleń. 

- Firmie VET-ZOO Serwis zlecono opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,  
w miejscu znajdującym się w budynkach i przestrzeniach byłego zespołu 
wojskowego na terenie działek nr ewid. 318/3 i 318/7 położonych w obrębie 
geodezyjnym Nietoperek, gmina Międzyrzecz. Do dnia zakończenia kontroli 
wykonawca nie posiadał wydanego przez Burmistrza Międzyrzecza 
zezwolenia na prowadzenie w tym miejscu schroniska, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości. Ponadto miejsce to nie 
spełniało warunku posiadania pomieszczenia do wykonywania zabiegów 
leczniczych i chirurgicznych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.dalej: 
rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych.. W okresie od 
1 stycznia 2017 r. do 9 października 2018 r. nie posiadało także nadanego 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla schroniska, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt50.  

- Bezdomne zwierzęta były utrzymanie w „przytulisku” na terenie Ośrodka 
Pomocy Społecznej, które nie posiadało zezwolenia Burmistrza na 
prowadzenie schroniska oraz nie miało nadanego weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego. Ponadto lokalizacja tego miejsca m.in. nie spełniała 
warunku oddalenia co najmniej o 150 m od obiektów użyteczności 
publicznej, określonego w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczególnych wymagań 

                                                      
50 Dz. U. z 2018 r., poz. 1967. 
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weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt51 oraz określonych 
w tym rozporządzeniu warunków dot. infrastruktury. 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina w 2017 r. została poinformowana pisemnie przez VET 
– ZOO Serwis, iż obiekt w Nietoperku spełnia warunki schroniska. Ponadto wyraził 
stanowisko, że STOZ nie prowadzi schroniska.  
NIK wskazuje, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie ma podstaw 
do dowolnego zastępowania w toku realizacji zadań ustawowych gminy placówek 
o kwalifikowanych prawnie cechach (schronisko), podmiotami innymi, 
niespełniającymi ustawowo określonych wymogów (przytulisko)52. 

(akta kontroli str. 75 – 79, 81 – 86, 95 – 100, 113 – 608, 686 – 737, 748 - 991) 

4. W zawartych ze STOZ umowach, Gmina zleciła między innymi wykonywanie 
zabiegów sterylizacji/kastracji, co było niezgodne z art. 11a ust. 4 uoz, według 
którego realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – 6, może zostać 
powierzona wyłącznie podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt. 

Burmistrz wyraził stanowisko, że uoz nie narzuca aby zadania, o których mowa 
w art. 11a ust. 2 musiały być wykonywane wyłącznie przez podmiot prowadzący 
schronisko dla zwierząt.  

NIK, powołując się na argumentację wskazaną wyżej na str. 9 (sekcja „ustalone 
nieprawidłowości, pkt 4 in fine), podkreśla, że przyjęta przez Burmistrza 
interpretacja art. 11a ust. 4 uoz nie jest prawidłowa. 

(akta kontroli str. 113 – 223,776 - 785 .) 

 

Urząd wyłonił wykonawców umów na realizację zadań w zakresie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie  
z obowiązującymi procedurami, nie zapewniając jednak przy tym posiadania przez 
tych wykonawców stosownych zezwoleń i spełniania warunków określonych 
w obowiązujących przepisach. Realizacja zawartych umów w zakresie ich 
przedmiotu jak i rozliczenia była przez Urząd monitorowana, jednak 
przeprowadzone kontrole nie były dość wnikliwe. W efekcie, w uchwałach na lata 
2017 – 2019 wskazano jako wykonawców zadań z zakresu ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami podmioty, które nie posiadały wymaganych zezwoleń 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla 
zwierząt oraz nie były objęte nadzorem weterynaryjnym. W Programach powierzono 
realizowanie zadań przewidzianych tylko dla schroniska dla zwierząt podmiotowi 
nieprowadzącemu placówki o takim statusie. W trakcie kontroli NIK, zwierzęta były 
utrzymane w właściwym dobrostanie i zapewniono im opiekę weterynaryjną, ale 
nieruchomości, w których były przetrzymywane nie spełniały wymagań określonych 
w przepisach powszechnie obowiązujących jak i we właściwym akcie prawa 
miejscowego53. 
Urząd powierzył wykonanie zadań własnych Gminy wykonawcom nieposiadającym 
odpowiednich zezwoleń właściwego burmistrza na prowadzenie schroniska 
w Nietoperku oraz na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, a umowy 
z nimi nie zawierały wszystkich wymaganych przepisami prawa postanowień. 
Z kolei, wykonawcy nie posiadali weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 
wydanego dla tych obiektów, co skutkowało brakiem nadzoru w tym zakresie. 

                                                      
51 Dz. U. z 2004 r. poz. 1657 (rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych). 

52 por. wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn.. II OSK 3227/17 LEX el. 2523700 
53 w sprawie warunków jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy. 
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Podmiot odławiający zwierzęta z terenu Gminy nie posiadał zezwolenia Burmistrza 
Skwierzyny na ich wyłapywanie. 

 

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

1) Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że w Programach nie wskazano mierników 
(produktu ani rezultatu) umożliwiających ocenę stopnia ich realizacji, 
co utrudnia rzetelną analizę realizacji określonych w nich zadań. Zgodnie z pkt 
II.B.6 Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych54, cele  
i zadania należy określać jasno, a ich wykonanie monitorować za pomocą 
wyznaczonych mierników. NIK nie podziela argumentacji zawartej  
w wyjaśnieniach Burmistrza, iż przeszkodą dla ustalenia mierników jest fakt 
braku ich sformułowania w uoz, jak też brak określenia w tej ustawie warunków 
stanowiących punkt odniesienia dla ustalenia parametrów takich mierników. 
Takim miernikiem mogłyby być np.: odsetek adoptowanych, przekazanych do 
schroniska bezdomnych psów lub zaczipowanie określonego procenta 
populacji psów posiadających właścicieli. Właściwe stosowanie standardów 
może mieć pozytywny wpływ na zapewnienie zrealizowania przyjętych przez 
Gminę celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny  
i terminowy. 

2) Ustalone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują na potrzebę 
przeanalizowania spełniania przez funkcjonującą w Urzędzie Miejskim 
w Skwierzynie kontrolę zarządczą określonych dla takiej kontroli wymogów 
adekwatności, skuteczności i efektywności (art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych55 -dalej: uofp). Podjęcie działań 
wzmacniających w Urzędzie kontrolę zarządczą, sprzyjałoby osiągnięciu 
określonego w art. 68 ust. 1 uofp wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań 
kierowanej jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem. 

3) Zawarte przez Gminę Skwierzyna, opisane wyżej umowy dotyczące 
utrzymywania wyłapanych na terenie miasta zwierząt w schronisku na terenie 
działek nr ewid. 318/3 i 318/7 położonych w obrębie geodezyjnym Nietoperek 
na terenie gminy Międzyrzecz nie dają gwarancji prawidłowego 
i niezakłóconego realizowania tego zadania w przyszłości. Jak bowiem wskazał 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 marca 2015 r. (sygn. II OSK 
2136/1356), 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. 

 
1) Dostosowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt do wymogów określonych w art. 11a uoz (głównie w 
zakresie zapewnienia zwierzętom miejsca w schronisku objętym nadzorem 
weterynaryjnym) i przestrzeganie ich postanowień. 

                                                      
54 komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych Dz.Urz.MF.2009.15.84 
55 Dz.U.2019.869 j.t. 
56 opubl. w: LEX 1753568 
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2) Powierzanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami podmiotom posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy  
i uwzględnianie w zawieranych z nimi umowach wszystkich wymogów 
określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odławiania.  

3) Powierzanie zadania polegającego na zapewnieniu zwierzętom miejsca  
w schronisku podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie takich 
schronisk.  

4) Klasyfikowanie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie szczegółowej klasyfikacji.  

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. 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 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 26 lipca 2019 r. 
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