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I.  Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
Igor Steinmetz doradca techniczny z Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Szczecinie 

UpowaŜnienie do kontroli nr 83612 z dnia 16.10.2012 r.          [akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana Urząd Miejski w Bornym Sulinowie 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Burmistrzem Bornego Sulinowa od 26 listopada 2006 r. jest Renata Maria Pietkiewicz – 
Chmyłkowska. 
                  [akta kontroli str. 3-5] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonywanie przez Urząd Miejski w 

Bornym Sulinowie w latach 2011-2012 (do 30.09) zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami z terenu Gminy. 

W badanym okresie przepisy prawa miejscowego regulujące w Gminie ochronę 
zwierząt nie uwzględniały dyspozycji ustawowych. Nie uchwalono wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie na terenie Gminy działalności dotyczącej m.in. ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, co było niezgodne z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach1. Ponadto, Burmistrz nie wystąpił z projektem, a Rada 
Miejska do marca 2012 r. nie podjęła uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt 
i nie uregulowała dalszego postępowania z nimi. Było to niezgodne z wymaganiami art. 
11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt2 (w brzmieniu sprzed 1.01.2012 r.).  

Mimo braku uchwały Rady Miasta o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt 
w latach 2010-2012 (do 30.09.) Urząd wydatkował 184.533 zł na sfinansowanie 
wyłapywania psów i kotów i przetrzymywanie ich w schronisku. Kwota ta stanowi 92,6% 
ogólnych kosztów poniesionych na ochronę zwierząt w Gminie. Urząd zlecił 
wyłapywanie na terenie Gminy bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie ich 
w schronisku firmie Vet Agro Serwis, która nie posiadała zezwolenia na prowadzenie 
działalności w tym zakresie, co było sprzeczne z art. 3 ust. 2 ustawy o gospodarce 
komunalnej3. Dopiero od dnia 14 maja 2012 r. (wejście w Ŝycie Programu z 2012 r.) 
obowiązują przepisy prawa miejscowego w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt 
i dalszego postępowania z nimi. 

NIK negatywnie ocenia ustalone przez Urząd zasady opieki nad zwierzętami 
wyłapywanymi i przetrzymywanymi w schroniskach prowadzonych przez firmę Vet Agro 
Serwis. Umowa podpisana w lutym 2010 r. nie określała m.in.: terminu reakcji na 

                                                 
1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391). 
2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.). 
3 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236). 
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informację o konieczności wyłapania zwierząt, wymogu uzyskania wpisu do rejestru 
działalności nadzorowanej i sprawowania nad nim nadzoru weterynaryjnego. W umowie 
nie wskazano lokalizacji schroniska, a Urząd nie posiadał informacji o osobach 
adoptujących wyłapane zwierzęta. Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe 2 schroniska firmy 
Vet Agro Serwis, w których przetrzymywano zwierzęta wyłapane w Gminie, 
prowadzone są bez nadzoru słuŜb weterynaryjnych. 

Pomimo ogólnej negatywnej oceny, NIK pozytywnie ocenia finansowanie przez 
Urząd kosztów utrzymania zwierząt w schronisku, bez względu na długość okresu ich 
przetrzymywania. Z ustaleń kontroli wynika, iŜ zwierzęta są we właściwej kondycji 
zdrowotnej, poddane szczepieniom i obligatoryjnej sterylizacji/kastracji oraz są trwale 
oznakowane. NIK pozytywnie ocenia równieŜ podejmowanie przez Urząd działań na 
rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt. Wspólnie z przedstawicielami Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami prowadzono akcje wyłapywania bezdomnych i wolnoŜyjących 
kotów i ich sterylizację. MłodzieŜ szkolna uczestniczyła w zbiórkach karmy, 
a mieszkańcy informowani byli m.in. o moŜliwości ich adopcji. Od grudnia 2012 r. osoba 
adoptująca bezdomnego psa z terenu Gminy, przez okres 6 miesięcy otrzymuje 
bezpłatnie suchą karmę. 

 

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

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

A.  Do października 2012 r. Burmistrz Bornego Sulinowa (Burmistrz) nie przedstawił 
Radzie Gminy projektu uchwały określającej, na podstawie przepisów art. 7 ust. 3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
w Gminie Borne Sulinowo (Gmina) działalności w zakresie m.in. ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 
 Do zakończenia kontroli NIK Burmistrz nie wydawał zezwoleń na prowadzenie 
przez przedsiębiorców działalności na terenie Gminy w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia dla nich schronisk.  

[akta kontroli str. 6] 

 Burmistrz Renata Maria Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła m.in., iŜ brak takiej 
uchwały wynika głównie z faktu, iŜ Ŝaden z przedsiębiorców nie starał się dotychczas 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy takiej działalności. 
Przyczyną  jest teŜ brak odpowiedniego współdziałania i porozumienia pomiędzy 
pracownikami róŜnych referatów, a takŜe małe doświadczenie i brak odpowiedniej 
wiedzy merytorycznej pracowników w zakresie ochrony zwierząt (krótki staŜ pracy, 
brak specjalistycznego wykształcenia związanego z prowadzonymi sprawami). 

[akta kontroli str. 9] 

 W badanym okresie wyłapywanie zwierząt w Gminie (umową z 1.02.2010 r.) 
powierzono firmie Vet Agro Serwis, która – do zakończenia kontroli NIK - nie 
występowała i nie otrzymała, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zezwolenia Burmistrza na prowadzenie 
działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

 W toku kontroli NIK, Rada Miejska w dniu 8.11.2012 r., m.in. na podstawie art. 7 
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęła uchwałę w sprawie 
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określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie m.in. działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami.  

[akta kontroli str. 6; 16-20; 28-32] 

B.  Rada Miejska, na podstawie przepisów art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, 
uchwałą z 31.03.2009 r. przyjęła, Program zapobiegający bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Borne Sulinowo – zwany Programem z 2009 r. Program, w ramach 
sprawowania kontroli nad rozrodem bezdomnych zwierząt, dotyczył sterylizacji 
i kastracji zwierząt oraz usypiania ślepych miotów. Celem Programu było: zmniejszenie 
populacji bezdomnych psów i kotów, poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz 
zmniejszenie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt. Program nie 
dotyczył wyłapywania bezdomnych psów i kotów. 

 Do końca 2011 r. Rada Miejska, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie 
zwierząt nie podjęła uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie 
Gminy, zasad wyłapywania oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Burmistrz 
nie przedstawił Radzie Miejskiej projektu uchwały, dotyczącej tych zagadnień.  

[akta kontroli str. 6-7; 33-34] 

 Burmistrz Renata Maria Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła m.in., Ŝe przyjęty 
w/w uchwałą Program z 2009 r. obejmował zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie 
zwierząt w szczególności sterylizację i kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych 
miotów. Program nie obejmował wyłapywania bezdomnych zwierząt. Przedmiotowy 
zapis dotyczy odrębnego Programu, który przyjęty winien zostać odrębną uchwałą na 
podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.  

[akta kontroli str. 10-11] 

 Porozumieniem podpisanym 24.11.2011 r. przez Gminę z Towarzystwem Opieki 
na Zwierzętami w Bornym Sulinowie (TOZ) zawartym do 30.11.2012 r. członkowie TOZ 
zobowiązali się do bezpłatnego wyłapywania bezdomnych i wolnoŜyjących kotów 
z terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Według Porozumienia: wyłapane zwierzęta 
funkcjonariusze StraŜy Miejskiej (SM) będą dostarczać do Lecznicy Zwierząt 
w Szczecinku. W Lecznicy zwierzęta poddane będą oznakowaniu i rejestracji, 
sterylizacji lub kastracji, utrzymaniu i opiece przez 3 dni po zabiegu oraz eutanazji 
ślepych miotów. TOZ współpracować będzie ze SM w celu dostarczenia zwierząt do 
Lecznicy oraz informować SM o miejscu wypuszczenia kotów.  

[akta kontroli str. 7; 35-38] 

C.  Rada Miejska uchwałami z dnia 8.03. oraz z 26.04.2012 r. przyjęła Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie 
Borne Sulinowo – zwany dalej Programem z 2012 r. Program wszedł w Ŝycie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 31 maja 2012 r. pod poz. 1250. 

 Program z 2012 r. zawiera załoŜenia wynikające z przepisów art. 11a ust. 2 i 5 
ustawy o ochronie zwierząt, w tym m.in. wskazanie, iŜ w budŜecie Gminy na jego 
realizację zaplanowano 69 tys. zł.  

 ZałoŜenia projektu Programu z 2012 r. w dniu 31.01.2012 r. przekazano do 
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinku, Towarzystwu Opieki 
nad Zwierzętami, dwóm nadleśnictwom i sześciu kołom łowieckim. Według negatywnej 
opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii z 8.02.2012 r., projekt załoŜeń nie obejmował 
m.in. wskazania: lokalizacji schroniska, w którym przebywać będą wyłapane zwierzęta, 
osoby lub podmiotu poszukującego właścicieli dla bezdomnych zwierząt, podmiotu 
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dokonującego kastracji/sterylizacji wyłapanych zwierząt. Poprawiony projekt Programu. 
w dniu 29.02.2012 r. pozytywnie zaopiniował Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

[akta kontroli str. 7; 39-43; 44-47; 48; 49-53; 54] 

1.2. W zatwierdzonym Programie z 2012 r. nie określono: charakteru akcji 
wyłapywania bezdomnych zwierząt (okresowej lub stałej) oraz nie wskazano lokalizacji 
schroniska, w którym przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta – wskazano jedynie, iŜ 
Gmina powierzyła zwierzęta schronisku prowadzonym przez firmę Vet Agro Serwis. 
Program nie określa równieŜ przyjętych mierników realizacji zadania oraz nie 
przewiduje znakowania zwierząt. 

[akta kontroli str. 7] 

 Burmistrz Renata Maria Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe załoŜenia 
Programu 2012 r. obejmują stały charakter akcji wyłapywania zwierząt, zapis ten został 
pominięty, gdyŜ Program w tak szerokim zakresie został przedstawiony po raz 
pierwszy. W Programie nie wskazano miejsc przetrzymywania wyłapanych zwierząt, 
poniewaŜ zwierzęta w celu zwiększenia adopcji są często przekazywane do filii 
schroniska. Przyczyną braku doprecyzowania wielu szczegółów jest małe 
doświadczenie i wiedza pracowników sporządzających załoŜenia. W Programie starano 
się ująć w sposób generalny zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz 
określenie dalszego postępowania z nimi. 

[akta kontroli str. 12-13] 

 Według Programu z 2012 r. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych realizowane będzie we 
współpracy z Lecznicą dla Zwierząt w Szczecinku. Natomiast bezdomne zwierzęta 
gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa w Cieminie w celu zapewnienia im 
właściwej opieki, Do listopada 2012 r. Gmina nie podpisała umów w tych sprawach  
 W toku kontroli NIK, Zastępca Burmistrza w dniu 5.11.2012 r. podpisał: 
- na okres do 31.12.2012 r. Porozumienie z Lecznicą dla Zwierząt w Szczecinku w celu 
zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt.  
- porozumienie z właścicielem wskazanego w Programie gospodarstwa w celu 
zapewnienia, do 31.12.2013 r., na koszt Gminy, miejsc dla przetrzymania zwierząt 
gospodarskich porzuconych, zabłąkanych, odebranych właścicielowi lub 
poszkodowanych w wyniku wypadków losowych.  

[akta kontroli str. 7-8; 55; 56] 

W działalności Urzędu w zakresie regulacji prawnych odnoszących się do 
ochrony zwierząt stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

• brak określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy działalności dotyczącej m.in. 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, co było sprzeczne z przepisami art. 7 ust. 3 
i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• zlecanie do maja 2012 r. wyłapywania bezdomnych zwierząt, mimo iŜ braku 
stosownej uchwały Rady Miejskiej, co było sprzeczne z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie 
zwierząt (w brzmieniu obowiązującym do 1.01.2012 r.), stwierdzającym, Ŝe 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 
odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy,  

• powierzenie firmie Vet Agro Serwis wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy, mimo iŜ firma nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 
Gminy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, co było niezgodne z art. 3 
ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej,  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• do czasu kontroli Urząd nie zawarł umów na zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz na 
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w badanym obszarze. 

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

 
2.1. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem bezdomności. 

2.1.1. Umową z dnia 01.03.2010 r. podpisaną z Tadeuszem Perskiewiczem 
prowadzącym Gabinet Weterynaryjny w Bornym Sulinowie Gmina zleciła do 28.02. 
2011 r. usługi dotyczące zabiegów i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi kotami, tj. 
oznakowanie i rejestrację kotów, sterylizację lub kastrację, utrzymanie i opiekę przez 3 
dni po zabiegu oraz eutanazję ślepych miotów.  

W dniu 8.02.2011 r. TOZ poinformował Urząd, Ŝe wyłapano 30 bezdomnych 
kotów, które poddano kastracji lub sterylizacji i wypuszczono na wolność w miejscach, 
z których zostały zabrane.  

Umową z 24.11.2011 r. Gmina zleciła Lecznicy dla Zwierząt w Szczecinku 
świadczenie do 20.11.2012 r. usług z zakresu zabiegów i opieki weterynaryjnej nad 
bezdomnymi kotami. Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia warunków 
lokalowych, wyposaŜenia techniczno-medycznego niezbędnego do wykonania 
zamówienia. Usługi obejmowały oznakowanie i rejestrację kotów, sterylizację lub 
kastrację, utrzymanie i opiekę przez 3 dni po zabiegu oraz eutanazję ślepych miotów.  

[akta kontroli str. 57-60; 61-63; 64] 

Urząd nie prowadził ewidencji psów i ich znakowania. 
[akta kontroli str. 73] 

2.1.2. StraŜ Miejska w Bornym Sulinowie zajmowała się m.in. egzekwowaniem 
obowiązku, wynikającego z przepisu art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, 
dotyczącego zakazu wyprowadzania lub wypuszczania psów bez moŜliwości ich 
kontroli i bez oznakowania umoŜliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 
Według informacji4 Komendanta StraŜy Miejskiej w Bornym Sulinowie: 

• w okresie od stycznia do października 2012 r. straŜnicy, na podstawie art. 77 
Kodeksu wykroczeń ujawnili 44 wykroczenia dotyczące puszczania psów bez 
moŜliwości ich kontroli. W wyniku tego sporządzono 13 wniosków do sądu, nałoŜono 
11 mandatów karnych oraz zastosowano 20 pouczeń. W okresie tym, nie ścigano za 
brak oznakowania umoŜliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 
Ujawniono 2 przypadki puszczania psów bez ich kontroli, a w stosunku do właścicieli 
zastosowano pouczenia. W latach 2011-2012 (do 31.10.) nie odnotowano 
przypadków odebrania zwierząt właścicielowi oraz nie ujawniono przypadków 
znęcania się nad zwierzętami, 
• StraŜ posiada na wyposaŜeniu specjalistyczne lasso, rękawice ochronne, obroŜe 
i smycze oraz klatkę do transportu kotów. StraŜnicy nie są przeszkoleni w zakresie 
wyłapywania bezpańskich psów i kotów, 
• StraŜnicy mają obowiązek zwracania uwagi i reagowania na przypadki 
przebywania psów bez opieki lub bez wymaganych środków ostroŜności. StraŜ 
wspomaga TOZ w zakresie przewoŜenia schwytanych bezdomnych kotów na 

                                                 
4 Uzyskanej w trybie art. 29 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o najwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 82), zwana dalej „ustawa o NIK” 

Ocena cząstkowa 
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zabiegi sterylizacji oraz powiadamia pracowników schroniska o konieczności 
odłowienia lub odebrania bezpańskich psów.  

[akta kontroli str. 68-69; 73] 

Przedstawiciele StraŜy Miejskiej, funkcjonariusze Policji w Bornym Sulinowie 
oraz pracownicy Urzędu upowaŜnieni są do zgłaszania do firmy Vet–Agro Serwis 
przypadków przebywania na terenie Gminy bezdomnych zwierząt. Osoby zgłaszające 
konieczność wyłapania bezdomnych zwierząt potwierdzają comiesięczne rozliczenia 
Vet–Agro Serwis dotyczące przeprowadzenia poszczególnych akcji wyłapania 
bezdomnych zwierząt. 

[akta kontroli str. 73] 

2.1.3. Według sporządzonego w listopadzie 2012 r opracowania Realizacja programu 
„Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności” Działania 
Edukacyjne, Akcje w Zakresie Bezdomności Zwierząt Prowadzone na Terenie Gminy 
Borne Sulinowo, m.in. w 2012 r.: 

• Zespół Szkół w Bornym Sulinowie przekazał w styczniu i październiku 2012 r. 
puszki z karmą, mleko w proszku oraz suchą karmę dla kotów i psów, 

• w ramach akcji ograniczania populacji bezdomnych kotów przeprowadzono 7 
kastracji i 22 sterylizacji,   

• w listopadzie i grudniu 2012 r. w Bibliotece Publicznej odbyły się seanse filmowe, 
na które biletem wstępu była karma dla kotów, 

• w wyniku prowadzonej na terenie Gminy, oraz na stronach internetowych Urzędu 
akcji informującej o moŜliwości adopcji bezdomnych zwierząt, adoptowano 10 
kotów. Psy przeznaczone do adopcji posiadają aktualne szczepienia, są po 
zabiegach sterylizacji/kastracji, a od grudnia 2012 r. kaŜda osoba, która adoptuje 
bezdomnego psa otrzyma bezpłatnie, przez okres 6 miesięcy, suchą karmę – około 
15 kg miesięcznie. 

[akta kontroli str. 67; 73-74] 

Według informacji pobranych5 i ze wszystkich 3 Spółdzielni Mieszkaniowych 
(SM) działających na terenie Miasta:  

• Urząd Miejski występował do 2 SM (Moreny i Kontra) w sprawie Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Spółdzielnie nie były zainteresowane podjęciem wspólnych działań, gdyŜ na terenie 
nieruchomości SM nie występuje problem bezdomności zwierząt,  

• SM Zachęta nie otrzymała, Ŝadnej propozycji lub wytycznych dotyczących 
współdziałania w zakresie opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Mieszkańcy SM, szczególnie w okresie zimowym, 
samorzutnie opiekują się bezdomnymi zwierzętami i niejednokrotnie adoptują 
bezdomne psy i koty. 

[akta kontroli str. 65-66; 70; 71-72] 

W działalności Urzędu w zakresie zapobiegania bezdomności nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 

 

 

 

                                                 
5 w trybie art. 29 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2.2. Wykonywanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami  

2.2.1.   Zarządzeniem Nr 15/2010 z dnia 3.03.2010 r., w sprawie szczegółowych 
warunków wyłapywania bezdomnych i wolnoŜyjących kotów z Miasta Burmistrz ustalił, 
Ŝe akcja trwać będzie od 01.03.2010 r. do 28.02.2011 r.  

Zarządzeniem Nr 100/2011 z dnia 1.12.2011 r., w sprawie przeprowadzenia 
akcji wyłapywania bezdomnych i wolnoŜyjących kotów z terenu Miasta, Burmistrz 
ustalił, Ŝe akcja trwać będzie od 24.11.2011 r. do 30.11.2012 r.. 

PowyŜsze zarządzenia wydane zostały na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym6 oraz Programu z 2009 r. W zarządzeniach nie wskazano 
sposobu postępowania ze złapanymi kotami oraz nie wskazano schroniska, w którym 
zwierzęta będą umieszczone po wyłapaniu. 

Wydanie zarządzeń odpowiednio 2 i 7 dni po rozpoczęciu akcji wyłapywania 
kotów, a takŜe nieokreślenie sposobu postępowania oraz niewskazanie schroniska, 
naruszało  przepisy § 3 i § 4 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt7, według których organ gminy podaje do publicznej wiadomości, 
co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt 
bezdomnych m.in. termin ich wyłapywania, adres schroniska, z którym uzgodniono 
umieszczenia zwierząt po wyłapaniu oraz podmiot wykonujący wyłapywanie.  

[akta kontroli str. 33-34; 74; 79; 80; ] 

Burmistrz Renata Maria Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe na podstawie 
zarządzeń wyłapane koty nie były przekazywane do schroniska. W celu uniknięcia 
zarówno kosztów utrzymania zwierząt jak równieŜ realizacji Programu z 2009 r. 
wyłapywane koty po zabiegach wypuszczane były w  miejsce odłowienia. Pomimo 
braku określenia postępowania ze złapanymi kotami, Urząd podjął działania określające 
sposób postępowania z nimi mający ograniczyć ilość bezdomnych zwierząt. 
Porozumienie z TOZ oraz umowa z Tadeuszem Perskiewiczem (prowadzącym Gabinet 
Weterynaryjny) miały na celu poprawę stanu sanitarno-epidemiologicznego Gminy.  

[akta kontroli str. 11-13] 

2.2.2.  Umową z 1.02.2010 r. zawartą z Vet Agro Serwis do 31.12.2012 r. zlecono 
wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu 
Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Umową objęto: 

• Wyłapywanie bezdomnych psów i kotów (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt), 

• Przyjęcie zwierząt w schronisku (wykonanie szczepień, odpchlenia 
i odrobaczenia), 

• Utrzymanie zwierząt (zapewnienie warunków sanitarnych i bytowych, karmienie, 
sprawowanie opieki weterynaryjnej, przeprowadzanie sterylizacji, usypianie 
zwierząt w koniecznych przypadkach, znakowanie zwierząt i ich rejestrację), 

• Wydawanie zwierząt do adopcji i informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, 

• Zbieranie i utylizację zwłok padłych bezdomnych zwierząt. 

Według umowy, cena za wykonanie usługi powinna obejmować złapanie 
bezdomnego zwierzęcia, transport, przyjęcie do schroniska, opiekę i zabiegi 
weterynaryjne oraz pobyt zwierzęcia w schronisku. „Wyliczenie kosztów nastąpi 
w oparciu o rzeczywisty stan bezdomnych zwierząt pomnoŜony przez ryczałtową 
stawkę”. Integralną część umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy. 

  W umowie nie określono: 

                                                 
6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) 



 

8 

• zgodnego z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu 
reakcji Wykonawcy na informację o bezdomnych zwierzętach, tj. obowiązku 
wyłapywania zwierząt agresywnych i rannych w wypadkach komunikacyjnych w ciągu 
godziny od przyjęcia zgłoszenia, a w pozostałych przypadkach – w dniu zgłoszenia,   

• wskazania miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed odebraniem ich 
przez Wykonawcę i przewiezieniem do schroniska, nie określono urządzeń i środków 
stosowanych przy wyłapywaniu i transporcie dopuszczonych decyzją PLW do przewozu 
zwierząt – wymaganych § 5 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt,  

• lokalizacji schroniska w którym przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta,  

• warunków pobytu w schronisku, w tym wymogu posiadania przez schronisko 
zezwoleń (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach) oraz prowadzenia działalności nadzorowanej, 

• sprecyzowanych przez Zamawiającego zasad adopcji wyłapanych zwierząt,  np. 
sposobu rozliczeń w przypadku zwrotu adoptowanych zwierząt,  

• zróŜnicowania kosztów utrzymania w schronisku psa i kota. 
[akta kontroli str. 16-20; 21-27; 74-75] 

Burmistrz Renata Maria Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe umowa jest 
zgodna z załączonym do SIWZ wzorem umowy. Wykonawca oświadczył, iŜ przyjął 
warunki przetargu oraz, Ŝe spełnia jego warunki. Z uwagi na powyŜsze przyjął, zdaniem 
organu, warunek dotrzymania terminu wyłapywania zwierząt agresywnych i rannych 
w wypadkach komunikacyjnych (w ciągu godziny od przyjęcia zgłoszenia). 

[akta kontroli str. 14-15] 

Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal w sprawie zapisów umowy z firmą Vet 
Agro Serwis wyjaśnił, Ŝe: 

• nie zróŜnicowano stawek za wyłapanie i przebywanie w schronisku kotów i psów, 
poniewaŜ wartość utrzymania kota jest bardzo podobna do wartości utrzymania 
średniej wielkości psa (średnio na miesiąc za pobyt jednego zwierzęcia gmina płaci 
około 240 zł, za tę kwotę moŜna dokonać zakupu 20 - 40 kg suchej karmy). W cenie 
pobytu wliczono niezbędne szczepienia oraz ewentualne leczenie. Maksymalna kwota 
pobytu zwierzęcia (niezaleŜnie od gatunku) odłowionego z terenu naszej gminy 
i przebywającego w schronisku wynosi 468 zł bez dojazdu i dlatego teŜ kwota ta nie 
została zróŜnicowana, 

• brak sprecyzowania zasad adopcji zwierząt wynika z wewnętrznych uregulowań 
schroniska, a mianowicie osoba moŜe w ciągi 30 dni od podpisania dokumentów 
adopcyjnych zwrócić zwierzę do schroniska na stan gminy. Ponadto według wyjaśnień 
„Celem zwiększenia efektywności adopcji, zdjęcia zwierząt umieszczone są na stronie 
internetowej schroniska jak równieŜ tutejszego urzędu, a ze strony schroniska 
dokonywana jest rotacja zwierząt między schroniskami.”.  

[akta kontroli str. 81-85] 

2.2.3. Na podstawie informacji8 uzyskanej od firmy Vet Agro Serwis ustalono, Ŝe: 

• Firma Vet Agro Serwis rozpoczęła działalność w lipcu 1991 r. Na miejsca 
prowadzenia działalności wskazano: Trzcianka, Jędrzejewo, Błękwit, ChodzieŜ, Piła, 
Choszczno, Sułaszewo, Leszków, 

• Wójt Gminy Czarnków decyzją z 17.09.2003 r. wydał zezwolenie na prowadzenie 
w Jędrzejowie schroniska dla bezdomnych zwierząt do 31.12.2004 r., a decyzją 
z 25.10.2004 r. przedłuŜył zezwolenie do 25.10.2014 r., 

                                                 
8 Udzielonej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK  
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• Powiatowy Lekarz Weterynarii decyzją z 10.03.2011 r. nadał weterynaryjny 
numer identyfikacyjny schronisku w Jędrzejowie. Kontrola schroniska przeprowadzona 
10.05.2012 r. nie wykazała nieprawidłowości, a w schronisku przebywało 417 psów,   

• Prezydent Piły decyzją z 8.12.2009 r. wydał zezwolenie na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pile - Gładyszewie na okres do 8.12.2019 r. 
W decyzji określono obszar prowadzenia działalności, jako Gmina Piła oraz 
stwierdzono, iŜ zezwolenie „…dotyczy wyłącznie działalności na terenie Gminy Piła….”. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile decyzją z 25.03.2011 r. nadał weterynaryjny 
numer identyfikacyjny schronisku. Według protokółu kontroli schroniska 
przeprowadzonej 18.05.2012 r. przez pracownika Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Pile nie stwierdzono nieprawidłowości. Podczas kontroli w schronisku 
przebywało 389 psów. 

 [akta kontroli str. 86-113] 

2.2.4. W oparciu o rozliczenia załączone przez firmę Vet-Agro Serwis do 22 faktur 
wystawionych za usługi wyłapania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy za okres od stycznia 2011 r. do października 2012 r. ustalono, Ŝe: 

 

wyszczególnienie 2011 r. 
2012 r.  

(do 30.10.) 

Stan psów na 1.01. 18 18 

Liczba psów wyłapanych9 i przyjętych do schroniska 19 23 

Liczba psów adoptowanych  12x 13xx 

Liczba eutanazji psów  7 4 

Stan psów na koniec okresu  18 24 

Łączna liczba dni spędzonych przez psy w schronisku 7.376 6.534 

Stan kotów na 1.01. 0 1 

Liczba przyjętych kotów 5 14 

Liczba kotów adoptowanych  3 1 

Liczba eutanazji kotów  1 7 

Stan kotów na koniec okresu  1 7 

Łączna liczba dni spędzonych przez koty w schronisku 134 1.377 

Ilość akcji wyłapywania zwierząt  19 30 
x - w tym: m.in. przywieziony 24.03.2011 r. do schroniska pies o Nr 1968 adoptowany 27.09.11 r. – powrót z adopcji 
18.10.11 r. – padł 20.05.2012 r. 
xx – w tym: m.in. przywieziony 18.08.2011 r. do schroniska pies Nr 2335 adoptowany 26.09.12 r. – powrót z adopcji 
5.10.12 r.: oraz psy Nr 2622 przywieziony 5.01.2012 r. adoptowany 10.03.12 r., powrót z adopcji 26.03.12 r. i oddany 
do kolejnej adopcji 11.04.2012 r. i Nr 2984 przywieziony 6.06.2012 r. adoptowany 3.07.12 r., powrót z adopcji 
14.08.12 r. i oddany do ponownej adopcji 29.09.12 r. 

 

Liczba psów poddanych w schronisku eutanazji w 2011 r. stanowiła 18,9% 
sumy liczby psów przyjętych i stanu początkowego, a w 2012 r. (do 30.10) – 
współczynnik ten zmalał do  9,7%. W okresie tym do adopcji oddano 25 psów, z czego 
4 z nich powracały do schroniska ponownie.  

[akta kontroli str. 76; 114-177; 178-181] 

Małgorzata Lewita z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
wyjaśniła, iŜ Urząd akceptował ponoszenie kosztów utrzymania zwierząt powracających 
z adopcji, mimo iŜ zagadnienie nie uregulowano umową. Przy braku moŜliwości 
zwrócenia do schroniska zwierzęcia nie byłoby wiadomo, co z nim się stanie. 

[akta kontroli str. 185-186] 

                                                 
9 Wszystkie przypadki wyłapania bezdomnych zwierząt są potwierdzone przez przedstawiciela StraŜy 
Miejskiej lub Policji w Bornym Sulinowie. 
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W Ŝadnej z 22 faktur wystawionych przez firmę Vet- Agro Serwis za usługi 
wyłapania i przetrzymywania zwierząt oraz innej dokumentacji przesłanej do Urzędu nie 
wskazano lokalizacji schroniska, w którym przebywają psy i koty wyłapane w Gminie. 

[akta kontroli str. 76; 114-177] 

Według informacji Vet-Agro Serwis, sporządzonej z inicjatywy Urzędu, 23 
bezdomne psy wyłapane w Gminie przebywały w dniu 18.10.2012 r. w 3 schroniskach 
prowadzonych przez Vet-Agro Serwis, z czego: 

 - 10 psów w Złotowie, 
 -   9 psów w Leszkowie, 
-    4 psy w Pile-Gładyszewie.  

Schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Vet Agro Serwis 
w Złotowie (Błękwicie) oraz w Leszkowie nie znajdują się na liście podmiotów 
nadzorowanych przez słuŜby weterynaryjne10.  

[akta kontroli str. 76-77; 86-113; 196-199] 

Spośród 23 bezdomnych psów przetrzymywanych w październiku 2012 r. 
w schroniskach –  5 psów przebywało w schroniskach ponad 4 lata, w tym 3 psy - 
ponad 5 lat. Szczegółowo termin umieszczenia psa w schroniskach przedstawiał się 
następująco: 
 -    3 psy      w: czerwcu, wrześniu i listopadzie 2007 r, 
  -   2 psy         w: czerwcu i lipcu 2008 r. 
 -    5 psów     od: stycznia do lipca 2010 r. 
 -    2 psy        w: czerwcu i  październiku 2011 r. 
 - 11 psów        od: kwietnia do października 2012 r. 

[akta kontroli str. 199] 

Urząd nie posiada informacji o zasadach adopcji zwierząt w schronisku 
prowadzonym przez Vet- Agro Serwis. W okresie od stycznia 2011 r. do końca 
października 2012 r. Firma Vet-Agro Serwis nie składała w udokumentowanej formie do 
Urzędu informacji o osobach dokonujących adopcji bezdomnych zwierząt 
pochodzących z terenu Gminy. 

[akta kontroli str. 77] 

Według Małgorzaty Lewita z Referatu GNiR brak informacji o osobach 
adoptujących zwierzęta wynika z braku wiedzy merytorycznej pracowników oraz braku 
uregulowań w tym zakresie w umowie ze schroniskiem. 

[akta kontroli str. 185-186] 

Według informacji Vet Agro Serwis, przesłanej w listopadzie 2012 r. z inicjatywy 
Urzędu ustalono, iŜ przekazane w 2011 i 2012 r. do adopcji 23 psy były oznakowane 
(chipem elektronicznym), wysterylizowane/wykastrowane oraz odrobaczone 
i zaszczepione. W dokumentacji schroniska znajdowały się dane osobowe (wraz 
z adresami i Nr Pesel) osób adoptujących zwierzęta wraz z ich oświadczeniem, iŜ m.in. 
dokonają rejestracji zwierząt oraz zapewnią im odpowiednią opiekę.  

[akta kontroli str. 77; 196-199] 

 W działalności Urzędu w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• podpisanie w dniu 1.02.2010 r. umowy z firmą Vet Agro Serwis oraz prowadzenie 
na jej podstawie do 14.05.2012 r. (wejście w Ŝycie Programu z 2012 r.) akcji 
wyłapywania psów i kotów i przekazywania ich do schroniska dla zwierząt, mimo braku 

                                                 
10 http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3294 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przepisów miejscowych dotyczących wyłapywania zwierząt i zasad dalszego 
postępowania z nimi, 

• podpisanie 1.02.2010 r. umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą 
Vet Agro Serwis nieposiadającą zezwolenia wydanego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na prowadzenie w Gminie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

• wydanie 3.03.2010 r. oraz 1.12.2011 r. zarządzeń Burmistrza w sprawie 
przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych i wolnoŜyjących kotów niezgodnie 
z wymaganiami § 3 i § 4 rozporządzenia MSWiA w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

• podpisanie umowy na wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt bez 
sformułowania i sprecyzowania terminu reakcji wykonawcy na informację 
o konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt będących jednym z warunków 
prowadzonego przez Urząd postępowania. Ponadto w umowie brak jest uregulowań 
wymaganych postanowieniami § 5 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt, dotyczących np. wskazania miejsca 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt, określenia urządzeń i środków, przy których 
pomocy zwierzęta będą wyłapywane oraz wykorzystywanych środków transportu 
dopuszczonych do przewozu zwierząt, lokalizacji schroniska, określenia warunków 
pobytu w schronisku, w tym wymogu dotyczącego posiadania zezwolenia na 
prowadzenie schroniska i prowadzenia go pod nadzorem weterynaryjnym,  

• akceptowanie przetrzymywania bezdomnych zwierząt m.in. w schroniskach 
w Złotowie i Leszkowie, dla których firma Vet-Agro Serwis nie przedstawiła zezwoleń na 
ich prowadzenie. Schroniska te nie znajdują się na liście podmiotów nadzorowanych 
przez słuŜby weterynaryjne,  

• brak wiedzy o osobach adoptujących w schronisku zwierzęta wyłapane 
w Gminie. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w powyŜszym zakresie.  

 

3. Reagowanie organów gminy na przypadki znęcania się nad zwierzętami. 

3.1. W Urzędzie brak skarg dotyczących znęcania się nad zwierzętami w Gminie. 
Według informacji11 Komendanta Komisariatu Policji w Bornym Sulinowie, 

w grudniu 2011 r. skierowano 1 wniosek do sądu przeciwko osobie, która pozostawiła 2 
psy bez Ŝadnej opieki, a w lipcu 2012 r. skierowano 1 wniosek przeciwko osobie 
wyłapującej na terenie ogródków działkowych koty i wywoŜące je w nieznane miejsce.  

[akta kontroli str. 182; 200] 

4. Legalność i gospodarność wydatków. Rzetelność rozliczeń. 

4.1. Wydatki poniesione przez Urząd na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w latach 
2010-2012 (do 30.09.) przedstawiają się następująco: (kwoty w zł) 

Zakres wydatków 2010 r. 2011 r. 
Plan na 
2012 r. 

Wykonanie do 
30.09.2012 r. 

Wykonywanie zadań w zakresie 
opieki nad zwierzętami, w tym: 

67.138 55.999 81.000 76.077a 

- wydatki na zapobieganie 
bezdomności zwierząt (znakowanie, 
kastracja, sterylizacja) 

6.190 628  6.234b 

                                                 
11 Uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
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Zakres wydatków 2010 r. 2011 r. 
Plan na 
2012 r. 

Wykonanie do 
30.09.2012 r. 

- na sfinansowanie wyłapywania i 
pobytu zwierząt w schroniskach 

60.808 54.882  68.843c 

- koszty opieki nad zwierzętami, 
które: 

0,0 0,0  1.000 

• uległy wypadkom 0,0 0,0  1.000 

• odebrano właścicielom na 
podstawie decyzji wójta (art. 7 
u.o.z.) 

0,0 0,0  0,0 

- wydatki na wsparcie akcji 
promujących adopcje zwierząt lub 
słuŜących ochronie praw zwierząt, w 
tym: 

140 489 
0,0 

 
0,0 

 

• dotacje dla organizacji 
zajmujących się ochroną 
zwierząt 

• zakup suchej karmy 

0,0 
 

140 

0,0 
 

489 

0,0 
 

0,0 
 

a – do dnia 14.05.2012 r. tj. do czasu obowiązywania Programu z 2009 r. wydatkowano 40.761 zł, 
b – do dnia 14.05.2012 r. wydatkowano 1.292 zł, 
c – do dnia 14.05.2012 r.  wydatkowano 68.843 zł. 

W latach 2010-2012 (do 30.09.) Urząd na opiekę nad zwierzętami wydatkował 
łącznie 199.214 zł, z czego 184.533 zł (92,6% ogółu) na sfinansowanie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt i ich pobytu w schroniskach. W 2012 r. do  30.09. wydatkowano 
na ten cel 93,9 % planowanych na 2012 r. środków, w tym w styczniu 2012 r. 
zapłacono 14.458,48 zł za wyłapywanie i pobyt zwierząt w schronisku za listopad 
i grudzień 2011 r.  

W latach 2010-2012 (do dnia 14.05., tj. do wejścia w Ŝycie Programu z 2012 r.) 
wydatki na wyłapywanie zwierząt i ich pobyt w schronisku wynosiły 155.159 zł. 

[akta kontroli str. 202; 203-206] 

 W ocenie NIK, wydatkowanie przez Urząd w latach 2010-2012 (do 30.09.) kwoty 
184.533 zł za wyłapanie i przetrzymywanie przez Vet-Agro Serwis zwierząt 
w schronisku naleŜy ocenić jako wydatek poniesiony w następstwie działań 
niezgodnych z prawem, gdyŜ został zrealizowany na rzecz podmiotu nieposiadającego 
zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy. Z powyŜszej kwoty, 
w okresie od 1.01.2010 r. do 14.05.2012 r., wydatkowano 155.159 zł na wyłapywanie 
i przetrzymywanie zwierząt w schronisku mimo, iŜ Rada Miejska nie podjęła uchwały 
o wyłapywaniu w Gminie bezpańskich zwierząt i nie uregulowała dalszego 
postępowania z nimi.  Stosowna uchwała weszła w Ŝycie dopiero 14.05.2012 r. 
 

4.2. W wyniku kontroli stwierdzono akceptowanie przez Urząd nierzetelnie 
sporządzonej przez Vet-Agro Serwis 1 faktury (z 22 ogółem), w której obciąŜono Urząd 
kosztami prowadzenia schroniska wyŜszymi o 408,85 zł od kosztów wynikających ze 
szczegółowych rozliczeń. Dopiero w toku kontroli, z inicjatywy Urzędu, 12.11.2012 r. 
wystawiono fakturę korygującą na kwotę 408,85 zł. 

[akta kontroli str. 165-168; 183; 197-198] 

Aneta Lisowska Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
Urzędu wyjaśniła, Ŝe akceptacja dokumentacji i faktur zawsze była wnikliwa 
i skrupulatna. Sprawdzana jest odległość między miejscem odłowu, a miejscem 
docelowym, jakim jest za kaŜdym razem Piła, gdyŜ tam kaŜdorazowo trafiają zwierzęta 
nowo przyjęte i przechodzą kwarantannę. Po tym zwierzęta przewoŜone są do 
oddziałów prowadzonych przez Vet Agro Serwis. 

[akta kontroli str. 188] 
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4.3. Pracownik Urzędu przeprowadził w dniu 26.04.2012 r. kontrolę sprawowania opieki 
nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach Vet-Agro Serwis. Według notatki 
z kontroli (przeprowadzonej przy współudziale straŜnika StraŜy Miejskiej)): 

• kontrolą objęto siedzibę firmy Vet-Agro Serwis w Trzciance (lecznica 
weterynaryjna), schronisko z Pile oraz ośrodek adopcyjny w Błękwicie koło Złotowa, 

• budynki schronisk są w dobrym stanie technicznym. Boksy dla zwierząt są 
czyste, zadaszone i izolowane od zimna,  

• kaŜde zwierzę jest ewidencjonowane, posiada załoŜoną kartotekę zawierającą 
informacje o historii i stanie zdrowotnym, zwierzęta są sterylizowane, znakowane 
„chipem”, numery ID zgodne były ze specyfikacją z faktury za marzec 2012 r., 

• podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i zaniedbań. 
W latach 2010-2012 (do 30.11.) nie przeprowadzono innych kontroli wykonania przez 
Vet-Agro Serwis warunków umowy.  

[akta kontroli str. 183-184; 209-210] 

Aneta Lisowska Kierownik Referatu GNiR wyjaśniła, Ŝe kontrola dotyczyła 
głównie sprawdzenia zgodności specyfikacji faktury ze stanem faktycznym oraz 
pozyskanie kart ewidencyjnych zwierząt i sprawdzenie zgodności ID (tatuaŜu). 
Sprawdzano zgodność wizualną psa tj. zdjęcia psa z karty ewidencyjnej z okazanym 
psem. Skontrolowano teŜ pomieszczenia niezbędne do sprawowania opieki nad 
zwierzętami, pomieszczenia gdzie przebywają psy oraz warunki ich bytowania. 

[akta kontroli str. 188-189] 

W działalności Urzędu w zakresie legalności i gospodarności wydatków 
ponoszonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz rzetelności rozliczeń z tego 
tytułu stwierdzono następujące nieprawidłowości:   

• wydatkowanie od 1.01.2010 r. do 30.09.2012 r. kwoty 184.533 zł na 
sfinansowanie wyłapywania psów i kotów i przetrzymywania ich w schronisku przez 
firmę Vet-Agro Serwis, która nie posiadała zezwolenia na prowadzenie na terenie 
Gminy działalności w tym zakresie,  

• wydatkowanie z powyŜszych środków kwoty 155.159 zł na sfinansowanie 
wyłapywania zwierząt i przetrzymywania ich w schroniskach mimo, iŜ do 14.05.2012 r. 
Rada Miejska nie podjęła uchwały o wyłapywaniu zwierząt w Gminie i nie ustaliła 
dalszego postępowania z nimi.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie 

legalności i gospodarności ponoszonych wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

IV. Wnioski 
 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami przy współudziale 
podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
takiej działalności.  

2. Ustalanie w umowach na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszego 
postępowania z nimi warunków i zasad zgodnych z wymaganiami obowiązujących 
w Gminie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, w tym w szczególności: 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 
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a. przetrzymywanie wyłapanych zwierząt w schroniskach funkcjonujących pod 
nadzorem słuŜb weterynaryjnych i posiadających zezwolenia właściwych 
organów na ich prowadzenie, 

b. ustalenie i egzekwowanie zasad i terminów reakcji przedsiębiorcy na 
informację o konieczności wyłapania zwierząt oraz zasad ich adopcji.  

3. Rzetelną kontrolę kosztów ponoszonych przez Urząd za wyłapanie 
i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt. 

4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych akcjach wyłapywania 
bezdomnych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.  

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do 

Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Szczecin,  dnia         grudnia 2012 r. 

 

 

Kontroler Dyrektor 
Igor Steinmetz 

Doradca techniczny  
Delegatury NIK w Szczecinie  

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 

 
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 
wniosków 


