
 
 

 

 

 

 

LPO.411.002.04.2019 

 

 

Pani Elżbieta Rybarczyk 

Burmistrz Wielenia 

Urząd Miejski w Wieleniu 

ul. Kościuszki 34 

64-730 Wieleń 

 

 

 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 

S/19/002 Realizacja przez wybrane gminy województwa wielkopolskiego i lubuskiego zadań z zakresu 
zapobiegania bezdomności i opieki nad zwierzętami 

 

 



 

2 

I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34 

64-730 Wieleń (dalej: Urząd) 

 

Elżbieta Rybarczyk, Burmistrz Wielenia, od dnia 8 grudnia 2014 r. (dalej: Burmistrz) 

 

 

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

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

 

od 1 stycznia 2017 do 4 lipca 2019 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Maciej Kowalski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/73/2019 z 14 maja 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

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

Jednostka 
kontrolowana  
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Działania Urzędu w zakresie zapobiegania bezdomności i opieki nad zwierzętami 
nie były w pełni prawidłowe. Gmina w wymaganych terminach ustaliła kompleksowe 
programy opieki nad bezdomnymi zwierzętami na lata 2017-2019. Nie zawierały one 
jednak wszystkich obligatoryjnych postanowień określonych w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3 (do czerwca 2019 r.), a ponadto wskazywały 
schronisko znajdujące się na obszarze innej gminy, w sytuacji gdy współpraca 
pomiędzy obiema gminami w tym zakresie nie była uregulowana. Umowy na 
odławianie zwierząt i utrzymanie ich w schronisku podpisano z podmiotem 
spełniającym wymagania i objętym nadzorem weterynaryjnym. Podkreślić należy 
jednak, że podmiot realizujący, na podstawie aneksu do umowy z 2016 r., usługę w 
okresie od 1 stycznia do 14 lutego nie posiadał stosownego zezwolenia na 
prowadzenie tego rodzaju działalności. Zezwolenie to uzyskał dopiero 15 lutego 
2017 r. W przyjętych programach nie wskazano podmiotu realizującego usługi w 
zakresie odławiania bezdomnych zwierząt. Umowy z wykonawcą nie zawierały 
postanowień wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt4 w zakresie wskazania urządzeń i środków, przy 
pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, określenia środków do przewozu 
zwierząt oraz wskazania miejsca przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem 
do schroniska. Pomimo tego, że Gmina nadzorowała wykonanie przez 
przedsiębiorcę obowiązków wynikających z umów, to usługi w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń od dnia 1 kwietnia 2019 
r. świadczy podmiot, który nie posiada zezwolenia Burmistrza Wielenia, tj. Fundacja 
„Zawsze razem”. O zmianie podmiotu świadczącego przedmiotową usługę Burmistrz 
Wielenia uzyskał informację dopiero w toku kontroli NIK. Pomimo podejmowanych 
działań i zwiększenia wydatków na ten cel, liczba bezdomnych zwierząt 
przebywających w schroniskach w kontrolowanym okresie pozostawała na tym 
samym poziomie.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

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

1. Gmina Wieleń nie dokonywała analizy problemu bezdomności zwierząt 
domowych na swoim terenie. 

Burmistrz Wielenia wyjaśniła, że przyjęte rozwiązania w zakresie wykonania zadań 
związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pozwalały w pełni kontrolować 
liczbę bezdomnych psów na podstawie otrzymywanych ze schroniska dokumentów 
p.n. „Statystyka ruchu zwierząt w schronisku miasto-gmina Wieleń”. Ponadto 
niezależnie od ilości wyłapanych i przekazanych do schroniska zwierząt, koszty 
związane z opieką nad nimi są stałe (opłata ryczałtowa). 

(akta kontroli str. 671) 

                                                      
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 Dz. U. Nr 116, poz. 753, dalej rozporządzenie w sprawie zasad wyłapywania, 
5 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 
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2. Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Burmistrz Wielenia 
przekazywała do zaopiniowania projekty Programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej: Programy) w terminach 
do 1 lutego danego roku6 właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz 
kołom łowieckim nr: 18, 25, 29, 30, 35, 36, 37, 41 i 44. 

Ponadto w 2017 i 2018 r. projekty Programów przekazano Stowarzyszeniu 
Pogotowie i Straż Dla Zwierząt7, które było powiązane z lek. wet. Zenonem 
Jażdżewskim, świadczącym na rzecz gminy zadania z zakresu ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. W 2019 r. Kołu Łowieckiemu nr 339 w Warszawie8 

i Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane w Żabiej Woli9. 

Do przekazanych projektów ww. Programów uwagi wniósł jedynie w 2018 r. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii (dalej PLW) w Czarnkowie. Uwaga dotyczyła braku 
wskazania podmiotu realizującego zadania w zakresie odławiania bezdomnych 
zwierząt. 

 (akta kontroli str. 74-140) 

3. Programy10 na lata 2017-2019 Rada Miejska w Wieleniu uchwalała w terminie do 
31 marca każdego roku, tj. zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. 
Ujęto w nich wszystkie elementy wymagane dyspozycją art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1991 r. o ochronie zwierząt za wyjątkiem wskazanych poniżej, w sekcji 
„ustalone nieprawidłowości”.  

Wątpliwości odnośnie zapisów Programu na 2019 r. miał Wojewoda Wielkopolski. 
Zawiadomił on jednak o odstąpieniu od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego co do 
uchwały nr 38/IW2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieleń w 2019 roku, ponieważ w Urzędzie 
opracowano projekt zmiany tej uchwały. Zmiana precyzowała przyjęte w Gminie 
rozwiązania dotyczące wskazania podmiotu świadczącego usługi weterynaryjne 
(uchwała zmieniająca została podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r.). 

We wszystkich Programach wskazano schronisko w Jędrzejewie jako miejsce, 
w którym umieszczone będą zwierzęta. Schronisku w Jędrzejewie prowadzonym 
przez Vet-Zoo Serwis w Trzciance powierzono także zadania: wyłapywania, 
przewiezienia, utrzymania i zapewnienia całodobowej opieki lekarsko – 
weterynaryjnej zwierząt w schronisku w Jędrzejewie oraz wykonywania zabiegów 
sterylizacji lub kastracji, usypiania ślepych miotów i poszukiwania właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt. 

(akta kontroli str. 114-117, 141-155, 671-672) 

4. Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wieleń nie zawierały fakultatywnych elementów, o których 
mowa w art. 11a ust. 3 i 3a ustawy o ochronie zwierząt, tj. planu znakowania 
zwierząt w gminie oraz planu sterylizacji lub kastracji. W Programach ujęto jednak 
działania podejmowane w celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, 
tj. prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli kotów do wykonywania zabiegów 
sterylizacji albo kastracji finansowanych przez Gminę. Z informacji przekazanej 
przez Burmistrza wynika, że akcje te polegały na zamieszczeniu informacji na 

                                                      
6 pisma z 20.01.2017 r., 29.01.2018 r. i 29.01.2019 r.  
7 pl. Pocztowy 4/6, 64-980 Trzcianka  
8 Koło Łowieckie nr 339 z siedzibą w Warszawie od 2019 r. jest dzierżawcą obwodu łowieckiego na terenie gminy Wieleń. 
9 nr KRS 0000413378 
10 Uchwała nr 242/XXII/2017 z 1 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2163 z 17 marca 2017 r.), uchwała 
nr 363/XXXII/2018 z 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3305 z 10 kwietnia 2018 r.) i uchwała nr 38/IV/2019 
z 20 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3226 z 29 marca 2019 r.) 
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tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w gablotach informacyjnych na terenie Miasta Wieleń 
i poszczególnych sołectw. Ponadto, Gmina nie pobierała opłaty z tytułu posiadania 
psów. Akcje promujące adopcje realizowane były przez Schronisko poprzez 
udostępnianie na swojej stronie internetowej informacji nt. zwierząt przeznaczonych 
do adopcji. 

 (akta kontroli str. 141-155, 666-667, 674-678) 

5. Liczba przebywających w schroniskach bezdomnych zwierząt w gminie, (wg 
stanu na koniec roku) w latach 2017, 2018 i 2019 (do 31 maja) wynosiła: 49 psów 
i 1 kot; 48 psów i 3 koty oraz 44 psy i 3 koty. 

Liczba zwierząt bezdomnych odłowionych w gminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 
latach 2017, 2018 i 2019 (do 31 maja) wynosiła: 24 psy i 23 koty; 33 psy i 16 kotów 
oraz 7 psów.  

(akta kontroli str. 666) 
Wydatki poniesione na realizację Programów w latach 2017, 2018 i 2019 
(do 31 maja) kształtowały się następująco: 
- zapobieganie bezdomności zwierząt (kastracja i sterylizacja) odpowiednio: 
3.500,00 zł, 3.414,49 zł i 420,00 zł11, 
- wyłapywanie i pobyt zwierząt w schronisku odpowiednio: 167.904,00 zł, 
166.800,00 zł i 92.250,00 zł. 
W ww. okresie nie poniesiono żadnych wydatków na wsparcie akcji promujących 
adopcje zwierząt lub służące ochronie praw zwierząt. 
Opłacany przez gminę średni dzienny koszt utrzymana jednego zwierzęcia przez rok 
wynosił: w 2017 r. - 9,19 zł, w 2018 r. – 8,26 zł i w 2019 r. – 13,25 zł12. 

(akta kontroli str. 666) 

6. Gmina nie prowadziła rejestru bezdomnych psów przekazanych do schroniska. 
Zgłoszone interwencje zapisywane były w notatkach podręcznych, a następnie 
porównywane z miesięcznym zestawieniem przekazanym przez schronisko. 

(akta kontroli str. 667) 

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

Programy uchwalone przez Radę Miejską na lata 2017-2019 r. nie zawierały 
wskazania podmiotu realizującego usługi w zakresie odławiania bezdomnych 
zwierząt, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie zwierząt. Uwagę 
o braku takich postanowień zgłosił w roku 2018 PLW13. Przekazanie przez 
Burmistrza projektu Programu uwzględniającego powyższą uwagę i jego pozytywne 
zaopiniowanie przez PLW, a następnie przyjęcie przez Radę Miejską programu, 
który nie zawierał wskazania tego podmiotu, świadczy zdaniem NIK o nierzetelnym 
przygotowaniu projektu Programu na 2018 r. 

Burmistrz wyjaśniła, że nastąpiło to „prawdopodobnie z powodu pomyłki” 
technicznej. 

Rada Gminy terminowo uchwalała Programy, które jednak nie zawierały wszystkich 
obligatoryjnych postanowień określonych w ustawie o ochronie zwierząt (do czerwca 
2019 r.). 

                                                      
11 wydatki te dotyczą kotów mających właścicieli, 
12 roczny całkowity koszt utrzymania zwierząt w schronisku : 12 m-cy = … : średnia miesięczna ilość zwierząt bezdomnych na 
utrzymaniu gminy : 30 dni = … zł /24h:  
- rok 2017 167.904,00 zł : 12 = 13.992,00 zł : 50,75 = 275,70 zł : 30 = 9,19 zł/24h 
- rok 2018 166.800,00 zł : 12 = 13.900,00 zł : 56,08 = 247,86 zł : 30 = 8,26 zł/24h 
13 pismem z dnia 26 lutego 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

1. Uchwałą Nr 349/XXXIV/2010 z 18.03.2010 r. Rada Miejska w Wieleniu, działając 
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach14, określiła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt na terenie gminy Wieleń. 

(akta kontroli str. 156-158) 

2. W okresie objętym kontrolą Burmistrz udzielił jednego zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt i na prowadzenie schroniska. 

Decyzją Nr 1/2017 z 27 stycznia 2017 r. Burmistrz udzielił zezwolenia 
przedsiębiorcy: VET-ZOO SERWIS lekarz wet. Zenon Jażdżewski, 
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na prowadzenie działalności polegającej 
na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wieleń w zakresie ich: 
wyłapywania, transportu oraz utrzymania w schronisku w Jędrzejewie. Termin 
podjęcia działalności określono na 15 lutego 2017.  

Zezwolenie zawierało wszystkie elementy wskazane w art. 9 ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości w gminach i wydano je, zgodnie z art. 9 ust. 1b ww. ustawy, 
na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2026 r., tj. nie dłuższy niż 10 lat. 

W Urzędzie prowadzono elektroniczną ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, 
zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.  

(akta kontroli str. 159-161, 504) 

W ramach przeprowadzonego postępowania administracyjnego, przed wydaniem 
zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Wieleń, dokonano formalnej weryfikacji wniosku pod 
kątem spełniania warunków wykonywania działalności objętej wnioskiem. Urząd 
nie skorzystał z uprawnienia do kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we 
wniosku, w trybie określonym w art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
w gminach.  

(akta kontroli str. 164-192) 

3. Wyboru podmiotu wykonującego zadania Gminy w zakresie ochrony zwierząt 
dokonano z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych15 w trybie przetargu nieograniczonego. W prowadzonych 
postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego uczestnicy nie składali 
protestów. 

(akta kontroli str. 193-491) 

4. Gmina Wieleń zawarła umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na: 
- wykonywanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - zezwolenie udzielone na 
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, ważne 
od 15 lutego 2017 r.,  

                                                      
14 Dz. U. z  2018 r., poz. 1454, dalej ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. 
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

OBSZAR 
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- na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt udzielone przez właściwego 
miejscowo Wójta Gminy Czarnków na prowadzenie schroniska w Jędrzejewie, 
na okres 10 lat16.  

Podmiot, z którym podpisano umowy, tj. VET-ZOO SERWIS lekarz wet. Zenon 
Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka schronisko dla zwierząt 
Jędrzejewo 104 gm. Czarnków, uzyskał od Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Czarnkowie weterynaryjny numer identyfikacyjny. 
Gmina podpisała następujące umowy: 
1) Nr S.271.23.2016 z 11.04.2016 r., okres obowiązywania: 1.04.2016 – 31.12.2016. 

Aneksem Nr 1 z 1.12.2016 r. przedłużono okres obowiązywania umowy 
do 28.02.2017 r. 

2) Nr S.271.3.2017 z 22.03.2017 r., okres obowiązywania: 1.03.2017 – 31.12.2018. 
Aneksem Nr 1 z 31.12.2018 r. wydłużono okres obowiązywania umowy 
do 21.02.2019 r. 

3) Nr 19/2019 z dnia 22.02.2019 r., okres obowiązywania: 22.02.2019 – 
31.12.2020 r. 

Przyczynami aneksowania umów były unieważnienia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniach publicznych 
w 2016 i 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Wartość podpisanych aneksów 
nie obligowała do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. 

Przed zawarciem umów na lata 2017-2019 weryfikowano działanie podmiotu 
w oparciu o wymagane zezwolenia i zgłoszenie powiatowemu inspektorowi 
weterynarii. 

(akta kontroli str. 267-321, 422-463, 492-503 ) 

5. Umowy z podmiotem, któremu zlecono wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 
zawierały oświadczenie podmiotu świadczącego usługi o tym, że posiada 
przeszkolonych pracowników i niezbędny sprzęt konieczny do wykonania 
przedmiotu umowy, tj. samochody do transportu zwierząt, pneumatyczną broń do 
usypiania zwierząt, pętle, siatki, obroże, kagańce, klatki i inne.  

(akta kontroli str. 267-321, 422-463, 492-503 ) 

6. Umowy na wykonywanie zadań z zakresu wyłapywania, przyjmowania 
i utrzymywania bezdomnych zwierząt zobowiązywały wykonawcę do: sterylizacji, 
kastracji, szczepień ochronnych, odpchlenia, odrobaczenia, sprawowania opieki 
weterynaryjnej, wszczepienia mikrochipu lub tatuażu oraz wprowadzenia danych 
zwierzęcia do bazy typu safe Animal. Ponadto umowy zobowiązywały VET-ZOO 
SERWIS do prowadzenia działań edukacyjnych oraz szukania nowych właścicieli 
dla psów oraz przygotowania zwierząt do adopcji. 

(akta kontroli str. 492-503) 

7. W latach 2017-2019 opłaty za wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami 
w schronisku regulowano w formie ryczałtu miesięcznego w kwotach odpowiednio 
13.900 zł, 13.900 zł i 18.450 zł, na podstawie wystawianych faktur. Były to stałe 
kwoty, bez względu na liczbę zwierząt i czas ich pobytu w schronisku. Do każdej 
faktury dołączano specyfikację zawierającą wykaz zwierząt i czas ich pobytu 
w schronisku.  

(akta kontroli str. 505-607) 

8. Pracownicy Urzędu przeprowadzili 18 kwietnia 2018 r. i 28 lutego 2019 r. kontrole 
na terenie schroniska dla zwierząt w Jędrzejewie w zakresie warunków bytowania 

                                                      
16 decyzja nr RŚG.6140.62.2014 z 3 grudnia 2014 r. 
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zwierząt oraz realizacji umowy (w 2017 r. kontroli takich nie było). Nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości związanych z utrzymaniem zwierząt w Schronisku. 
Podczas kontroli w 2018 r. stwierdzono jednak, że w Schronisku przebywało 
31 psów z terenu Gminy Wieleń, a pozostałe 19 psów przebywało w innych 
schroniskach17. Po kontroli zalecono, aby psy z terenu Gminy Wieleń zostały 
przewiezione do Schroniska, zgodnie z zapisami zezwolenia Burmistrza Wielenia na 
prowadzenie działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami 
na terenie Gminy Wieleń. 

(akta kontroli str. 608-644) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w schronisku w Jędrzejewie 15 maja 2019 r. 
pod kierownictwem NIK18, w obecności Wojewódzkiego Inspektora ds. Zdrowia 
i Ochrony Zwierząt ustalono, że schronisko nie spełniało wymagań określonych 
w § 2 ust. 1 pkt 2, 3, § ust. 2 pkt 3 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt19, tj.: nie wyodrębniono 
pomieszczeń dla samic z oseskami; izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych 
o chorobę; nie oznakowano pomieszczeń lub boksów zapewniających separację 
zwierząt agresywnych; brakowało chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok 
zwierzęcych. Ponadto boksy dla psów wykonano w sposób niezabezpieczający 
przed ucieczką zwierząt, co było niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie wymagań weterynaryjnych. Teren schroniska był nieprawidłowo 
zabezpieczony (tj. ogrodzony elektrycznym pastuchem). Zastrzeżenia budził sposób 
zorganizowania wybiegów, gdyż na każdym z nich znajdowała się łapka na 
gryzonie, w której umieszczona była trutka; na jednym z nich znajdowały się 
niebezpieczne elementy o ostrych krawędziach. W opinii biegłego20 wybiegi nie 
nosiły śladów użytkowania przez psy. Zwierzętom w schronisku nie zapewniono 
pomieszczeń chroniących ich przed warunkami atmosferycznymi (zimno, upały, 
opady), co było wymagane przez art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Wszystkie 
boksy dla zwierząt nie miały zadaszenia, a budy miały nieszczelne dachy. Ponadto 
pomieszczenie do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych w czasie 
oględzin było remontowane, a w opinii biegłego w zakresie weterynarii nie powinny 
być w nim przeprowadzane zabiegi chirurgiczne, ponieważ nie było zaopatrzone 
w podstawowy sprzęt do dezynfekcji narzędzi.  

W opinii biegłego w zakresie weterynarii, pomimo niespełniania wymienionych 
wymagań, zwierzęta przebywające w schronisku były w dobrej kondycji. 

(akta kontroli str. 769-792) 

9. Zgodnie z zawartymi umowami, podmiot realizujący zadanie wyłapywania i opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi zobowiązany był do prowadzenia wykazu zwierząt 
wyłapanych z terenu Gminy i przebywających w schronisku. Do miesięcznych faktur 
załączano specyfikacje, które zawierały następujące dane: daty przyjęcia i wydania, 
nr ewidencyjny, data sterylizacji, liczba zwierząt przyjętych w danym miesiącu, 
liczba dni pobytu w danym miesiącu, uwagi. 

(akta kontroli str. 505-522) 

10. W rejestrach skarg i wniosków Urzędu i Rady Gminy nie odnotowano wpisów 
dotyczących działalności podmiotu, któremu zlecono wyłapywanie i opiekę 
w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami. W okresie objętym kontrolą złożono 
cztery wnioski o udzielenie informacji publicznej. Gmina udzieliła informacji 

                                                      
17 7 psów w Choszcznie, 2 w Pile i 10 w Międzyrzeczu. 
18 na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy o NIK 
19 Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657, dalej rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych 
20 Powołanego postanowieniem Dyrektora Delegatury w Poznaniu z dnia 13 maja 2019 r. 
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publicznej podmiotom, które o to wnioskowały. W jednym przypadku wnioskodawca 
mimo wezwania nie wykazał, iż uzyskanie informacji publicznej jest szczególnie 
istotne dla interesu publicznego. 

(akta kontroli str. 645-657, 688-768) 

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

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, 
na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wymagane jest 
uzyskanie zezwolenia od burmistrza właściwego miejscowo ze względu na miejsce 
świadczenia usług. Gmina zleciła wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy 
podmiotowi VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenonowi Jażdżewskiemu, który w okresie 
do 15 lutego 2017 r. nie posiadał stosownego zezwolenia. W okresie tym Miasto 
Wieleń poniosło koszty na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami w wysokości 
21.911,57 zł. 

Burmistrz Wielenia wyjaśniła, że wynikało to z „mylącego zapisu w decyzji Wójta 
Gminy Czarnków”, w której wskazano, że obszar działalności p. Zenona 
Jażdżewskiego obejmuje teren całego kraju.  

NIK podkreśla, że (pomijając zasygnalizowaną kwestię właściwości terytorialnej 
organu) zezwolenie Wójta Gminy Czarnków dotyczy innego zakresu działalności 
VET-ZOO SERWIS, tj. prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
a nie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy.  

(akta kontroli str. 672, 685-686) 

Ponadto, od dnia 1 kwietnia 2019 r. działalność w zakresie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy świadczy podmiot, który nie posiada 
zezwolenia Burmistrza, na prowadzenie takiej działalności, tj. Fundacja „Zawsze 
razem”. Burmistrz dowiedziała się o tym fakcie dopiero w czasie kontroli NIK.  

Burmistrz wyjaśniła, że podjęte zostały działania w celu wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji21. 

 (akta kontroli str. 661, 670) 

2. Umowy z podmiotem, któremu zlecono wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
nie zawierały postanowień wymaganych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, w szczególności: wskazania urządzeń i środków, przy 
pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, określenia środków do przewozu 
zwierząt, zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej, 
wskazania miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem 
do schroniska.  

NIK wskazuje, że określenie w umowie wymienionych elementów jest wymagane 
przepisami, a samo umowne zobowiązanie wykonawcy do wykonywania usług 
zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt i rozporządzenia w sprawie 
wymagań weterynaryjnych jest niewystarczające. Nieprawidłowość ta ma 
zasadniczy wpływ na możliwość sprawowania rzetelnego nadzoru nad realizacja 
zadania przez zleceniodawcę. 

(akta kontroli str. 492-503) 

 

                                                      
21 W dniu 25 czerwca 2019 r. Burmistrz wysłała pismo do VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski o złożenie wyjaśnień 
w tej sprawie. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zakresie zlecania 
podmiotom zewnętrznym wyłapywania i pobytu zwierząt w schronisku. Umowa 
zawarta z podmiotem realizującym te zadania na rzecz gminy nie zawierała 
postanowień określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt do 
15 lutego 2017 r. zajmował się podmiot, który nie posiadał zezwolenia na 
prowadzenie takiej działalności. Podmiot realizujący w czasie kontroli NIK zadanie 
polegające na prowadzeniu schroniska w Jędrzejewie, Fundacja „Zawsze Razem”, 
nie miał uregulowanego statusu realizatora zadań Gminy z zakresu zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

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. Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy nie określały mierników realizacji zadań przez podmiot, 
któremu powierzono wynikające z nich zadania. 
Burmistrz wyjaśniła, że Programy nie określają mierników realizacji zadań przez 
podmioty, którym powierzono wynikające z niego zadania w związku z faktem, 
iż niezależnie od ilości wyłapanych i przekazanych do schroniska zwierząt, koszty 
związane z opieką nad nimi są stałe (opłata ryczałtowa). 
Jednak według standardów określonych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów 
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych22 (pkt II.B.6), cele i zadania należy określać jasno i w co 
najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą 
wyznaczonych mierników. Zdaniem NIK w Programach należałoby wobec tego 
zamieścić mierniki realizacji zadań przez podmiot, któremu powierzono wynikające 
z tego programu zadania. 

 (akta kontroli str. 672) 

2. W Programach, jako miejsce realizowania usług w zakresie opieki nad 
zwierzętami, każdorazowo wskazywane było schronisko w Jędrzejewie znajdujące 
się na obszarze gminy Czarnków. NIK podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawionym w wyroku z dnia 17 marca 
2015 r. (sygn. II OSK 2136/1323), rozwiązanie takie nie jest zgodne z art. 9 ust. 1 
pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Publiczny charakter tego 
zadania własnego oraz obowiązek spełnienia wymagań określonych w uchwale 
właściwej rady gminy uprawnia bowiem do stwierdzenia, że obszar działalności 
objętej zezwoleniem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt to obszar 
zamykający się w granicach gminy, w której zadanie będzie realizowane. W takiej 
sytuacji, kierowanie do tego schroniska zwierząt wyłapanych na terenie gminy 
Wieleń nie daje gwarancji prawidłowego i niezakłóconego realizowania zadania w 
przyszłości. 

(akta kontroli str. 92-111, 671) 

NIK wskazuje również na to, że w świetle dyspozycji art. 74 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym24, jedną z form współpracy pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego jest porozumienie międzygminne. 

                                                      
22 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84 
23 Opubl. w: LEX 1753568 
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 506 
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3. Niespełnianie przez schronisko w Jędrzejewie wymagań określonych w § 2 ust. 1 
pkt 2, 3, § ust. 2 pkt 3 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia schronisk dla zwierząt, wskazuje na potrzebę wzmocnienia nadzoru 
nad podmiotem realizującym zadania w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 769-792, 608-644) 

1. Zapewnienie opracowywania Programów w sposób uwzględniający wszelkie 
wymogi prawne. 

2. Zapewnienie zlecania zadań określonych w Programach wyłącznie 
przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. 

3. Zapewnienie zawierania w umowach dotyczących realizacji zadań związanych 
z wyłapywaniem, transportowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt, 
wszystkich wymaganych postanowień określonych w § 5 ust. 2 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 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 dni 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, 26 lipca 2019 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

Maciej Kowalski 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

podpis 

 

Dyrektor 

z up. Tomasz Nowiński 

p.o. wicedyrektor 

 

 

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

podpis 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

12 

 


