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Protokół kontroli  

 
 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice  

 
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA 

 

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli 

Kontrola w temacie funkcjonowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 

2014. 

 program opieki nad zwierzętami, umowa zawarta ze schroniskiem 

 dokumentacja czipowa i fotograficzna zwierząt 

 informacja dot. ilości adopcji działań podejmowanych przez gminę w kwestii adopcji 

zwierząt.  

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Pabianice w dniach: 18.02.2015 r. i  

25.02.2015 r.  przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pabianice. 

 

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego 

 

Henryk Szafrański  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Błoch Jerzy 

Kowalski Krzysztof 

Marciniak Anna 

Skawiński Adam  

 

3. Oświadczenie  

 

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać 

wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.  

 

Wykaz osób składających wyjaśnienia 

 

Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami K. Denuszek. 

 

 

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący 

 

1. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Protokół z kontroli funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

  

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem 

dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, 

wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych  
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Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami K. Denuszek przedstawił 

informację na temat realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice za rok 2014. 

Informacje zawierały dane na temat: nazwy schroniska, kwot przeznaczonych na opiekę nad 

bezdomnymi zwierzętami w latach 2012, 2013, 2014 i kwoty zaplanowanej na rok 2015, kwot 

wydatkowanych na schronisko w Wojtyszkach, z którym gmina Pabianice ma podpisaną 

umowę w w/w latach, liczbę zwierząt w schronisku w poszczególnych latach, liczbę zwierząt 

przekazanych do schroniska, liczbę zwierząt na koniec okresu, liczbę zwierząt adoptowanych, 

koszt utrzymania 1 zwierzęcia, średnią roczną opłatę za pobyt 1 zwierzęcia w schronisku, liczbę 

przeprowadzonych kontroli w schronisku, nazwę podmiotu odławiającego bezdomne 

zwierzęta, z którym zawarto umowę. Ponadto informacje na temat: kosztów leczenia, eutanazji 

i utylizacji zwierząt z wypadków, kosztów transportu zwierząt z kolizji drogowych, interwencji 

dokarmiania kotów. Przedłożona informacja stanowi pisemny zał. nr 2 do protokołu.  

Radny A. Skawiński zadał pytania do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

uchwalonego na rok 2014.: 

- w jakim czasie odbywa się odławianie bezdomnej zwierzyny od momentu zgłoszenia 

- w jaki sposób odbywa się nadzór ze strony Urzędu Gminy nad sterylizacją zwierząt w 

schronisku.  

Kierownik odpowiedział:  

- odławianie zwierzęcia  po uprzednim zgłoszeniu odbywa się dopiero po pewnym czasie,  

najpierw dokonywane jest rozeznanie czy nie jest to zwierzę które uciekło z posesji, czy od 

właściciela, dawany jest czas by mogło się najpierw samo odnaleźć.  W przypadku kiedy to nie 

następuje wówczas przystępuje się do czynności jego odłowienia i przekazania do schroniska, 

-  sterylizacja zwierząt w schronisku przeprowadzana jest  zgodnie z zapisami programu – w 

rozdz. 6 co potwierdzone jest dokumentami lekarza weterynarii.  

Radny K. Kowalski zadał pytanie czy gmina posiada dane  statystyczne ile psów zostało 

wysterylizowanych w schronisku w roku ubiegłym, na które kierownik odpowiedział że ma 

prawo podejrzewać, że wszystkie psy zostały wysterylizowane. 

Radny K. Kowalski poinformował, że zapoznał się z komentarzami organizacji, które działają 

na rzecz zwierząt bezdomnych i z których wynika, że schronisko w Wojtyszkach nie cieszy się 

renomą. Radny chciał, aby zostało przedłożone oficjalne sprawozdanie ile zwierząt z terenu 

gminy Pabianice zostało wysterylizowanych w schronisku.  

Kierownik zaproponował, aby w czasie kiedy będzie przeprowadzana kontrola z Urzędu Gminy 

w schronisku uczestniczyli w niej także zainteresowani radni, jeżeli chodzi o dane na temat 

liczby wysterylizowanych zwierząt odpowiedział, że wystąpi, aby w sprawozdaniu w jego 

zestawieniu numerycznym  schronisko przedkładało również takie dane.  

 

Radny A. Skawiński odniósł się do strony internetowej, która ukazała się w dniu wczorajszym,  

na której umieszczone zostało 16 psów do adopcji. Zapytał na jakiej podstawie została 

wytypowana tylko taka liczba  psów do adopcji i czy Urząd jest w posiadaniu informacji że 

tylko te wytypowane nadają się do adopcji,  dlaczego inne nie. Kierownik odpowiedział, że 

wynikało to z klasyfikacji przeprowadzonej przez lekarza weterynarii. Nie posiada informacji 

dlaczego inne psy nie zostały wytypowane do adopcji. Poza tym poinformował, że 

dokumentację fotograficzną i czipową posiadają wszystkie psy w schronisku, natomiast 

charakterystykę tylko psy wytypowane do adopcji.  

Radny Skawiński pytał w innych sprawach: 

- czy kontroli  przeprowadzanej przez Urząd Gminy były poddane wszystkie psy z terenu gminy 

umieszczone w schronisku  

- dlaczego ten sam numer czip znajduje się u dwóch różnych zwierząt /tu radny podał przykład 

– tabele zawierające dane znajdują się w załączeniu do protokołu. 
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- jak wygląda poszukiwanie chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt /poza informacją, która 

ukazała się w dniu wczorajszym na stronie Urzędu Gminy Pabianice/.   

Kierownik odpowiadając na powyższe:  

Kontrola dokumentacji i psów w schronisku została przeprowadzona na wybranych losowo 

zwierzętach, jeżeli będzie konieczne, bądź postawiony będzie wniosek w tym kierunku, 

zostanie ona przeprowadzona dla wszystkich psów. W sprawie powielających się numerów 

czipów nadanych dla różnych zwierząt – zostanie to sprawdzone i poproszone o wyjaśnienie.  

W sprawie dotyczącej kryteriów psów do adopcji  poprosi o wyjaśnienie  schronisko. Jeżeli 

chodzi o poszukiwanie chętnych do adopcji psów, to w tym zakresie są ograniczone 

możliwości, akcja propagowana jest wykonywana w szkołach na terenie gminy, w miesiącu 

marcu odbędą się dwa spektakle  w szkole w Pawlikowicach i Bychlewie, których jednym z 

elementów jest uświadamianie dzieci w kwestii adopcji zwierząt. Jeżeli radni posiadają jakieś  

propozycje, można będzie z nich także skorzystać. 

Radna A. Marciniak powiedziała że temat ten jest znany i szeroko propagowany w całym kraju, 

zainteresowani powyższym sami się zgłaszają. 

 

 Radna A Marciniak wnioskowała, aby propagandą adopcyjną zajęły się także schroniska, 

ponieważ koszty utrzymania zwierząt w schroniskach ponoszone przez gminę są ogromne.  

 

Radny A. Skawiński zadawał dalsze pytania: 

- czy są poddawane czipowaniu koty w schronisku, 

- z jakimi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwierząt współpracuje Urząd 

Gminy,  

- na czym polega rola koordynatora działań podejmowanych w ramach programu i kto nim jest 

dla Gminy Pabianice, 

- co to znaczy właściwe warunki dla zwierząt,  

na które kierownik odpowiedział: 

gmina nie posiada kotów w schronisku, nie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz 

zwierząt, ale podejmie sugestię radnego w tym zakresie,  nawiąże kontakt z organizacjami 

takimi działającymi na terenie miasta Pabianic, być może uda się wykorzystać ich działania i 

przenieść na teren naszej gminy.  

Jeżeli chodzi o koordynatora działań podejmowanych w ramach programu jest nim pracownik 

Urzędu Gminy inspektor A. Dudziak, zajmuje się działaniami stricte w ramach programu, 

- w sprawie dot. właściwych warunków dla zwierząt odpowiedział, że o tym decydują służby 

weterynaryjne, które sprawują stały nadzór nad schroniskiem, na pewno są zgodne do wymagań 

określonych przepisami nadrzędnymi. 

 

Radny J. Błoch poprosił, aby Komisja skoncentrowała się nad właściwym wydatkowaniem 

środków finansowych na ten cel, niektóre kwestie  poruszane przez  radnego A. Skawińskiego  

nie należą do tematu kontroli.  

Radny A. Skawiński poprosił o wystąpienie do odpowiednich służb  o informację czy właściwe 

warunki dla zwierząt są spełnione. 

  

Radny K. Kowalski zaapelował o to, aby Przewodniczący Komisji zaczął prowadzić 

posiedzenie Komisji, bo to on przygotowuje i organizuje pracę Komisji.  Zdaniem radnego 

sprawy, które są poruszane w trakcie tego posiedzenia w dużej mierze należą do kompetencji 

Komisji Ochrony Środowiska, nie są przedmiotem prowadzonej kontroli. Obecnie Komisja ma 

za zadanie ocenić program opieki nad zwierzętami przyjęty na rok  2014. W tej chwili Komisja 

prowadzona jest zdaniem radnego ”na żywioł” 
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Przewodniczący Komisji H. Szafrański nie zgodził się ze zdaniem radnego K. Kowalskiego, 

powiedział, że chce dać prawo głosu wszystkim, którzy chcą go zabrać. 

Radny K. Kowalski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji aby spróbował poprowadzić 

kontrolę w sposób taki, by każdemu po kolei  dać  możliwość wypowiedzenia się w temacie, 

przedłożenia swoich uwag i wniosków  do tematu przeprowadzanej kontroli. 

Ponadto zadaniem radnego K. Kowalskiego przedłożone przez kierownika K. Denuszka 

sprawozdanie na temat programu opieki nad zwierzętami było krótkie, lapidarne którego 

realizację  ocenia negatywnie. Strona internetowa z zaprezentowanymi psami do adopcji 

ukazała się dopiero wczoraj.  

Radni: A. Marciniak i H. Szafrański nie zgadzali się z przedmówcą, wypowiedzieli się, że 

działania zostały podjęte z opóźnieniem ale mają miejsce.  

Radny K. Kowalski postawił wniosek o skupienie się nad tematem dzisiejszej kontroli 

spisaniem protokołu zgodnie z wymogami statutowymi.  

Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu radnemu A. Skawińskiemu, który ponownie 

o głos poprosił i  ponownie wystąpił z pytaniami:  

- na czym polegała opieka nad kotami wolno żyjącymi /rozdz. 4 § 5 programu/  

- czy lekarz weterynarii wie, że dany kot został wysterylizowany, czy takie koty nie powinny 

być czipowane 

- jakie są koszty czipowania zwierząt. 

Kierownik udzielił odpowiedzi: 

- w sprawie opieki nad kotami wolno żyjącymi przytoczył przykład, że chociażby poprzez 

wskazanie gabinetu lekarskiego, gdzie można dokonać sterylizacji kota, albo przekazania 

kotów do wyznaczonych punktów opieki, co właśnie miało miejsce ostatnio. 

- w sprawie wiedzy lekarza w temacie, czy dany kot został już wysterylizowany,  jeżeli 

zwierzak taki trafi do lekarza on taką wiedzę na pewno posiada. 

 Radny K. Kowalski wyraził, że jest przeciwny czipowaniu kotów, tym bardziej, że nie 

oddajemy ich do schroniska. Wysterylizowany kot nie będzie się rozmnażał, a my właśnie 

dążymy poprzez takie działanie do zmniejszenia populacji. Czipowanie byłoby dla gminy 

dodatkowym kosztem. 

Radny poddał pod rozwagę wniosek podjęcia akcji sterylizacji, są miasta i gminy, które podjęły 

już takie działania.  

Radny A. Skawiński wniósł uwagę do programu opieki nad zwierzętami na przyszły rok, aby 

zapis dot. czipowania uogólnić: zapisując  „czipowanie zwierząt”.  

Poza tym wnioskował aby przedłożyć Komisji  pełną dokumentacją   fotograficzną wraz z 

czipami zwierząt będących w schronisku,  której do  dzisiejszej kontroli  kierownik nie 

przedłożył. 

Kierownik poinformował, że pełna baza dokumentacyjna  znajduje się w schronisku. 

Poszczególne dane otrzymujemy od schroniska przy rachunku jeżeli nowy pies do niego 

przybywa.  

Radny A. Skawiński zwrócił uwagę na zapis programu, w którym mówi się o tym, iż schronisko 

wykonuje fotografie i prowadzi dokumentację zwierzęcia.  Radny uważa, że ten punkt 

programu nie jest zrealizowany przez gminę.  Schronisko wykonuje dokumentację ale nie jest 

ona egzekwowana przez gminę. Postawił wniosek o przedłożenie na następnym posiedzeniu 

komisji pełnej dokumentacji czipowej oraz kart zwierząt będących w schronisku. 

Kierownik odpowiedział, że wystąpi do schroniska o przekazanie kopii dokumentacji zwierząt.   

Radny K. Kowalski wyraził niezadowolenie z tego, że mimo wystąpienia Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej o przedłożenie do dzisiejszej kontroli takich dokumentów pracownik 

Urzędu Gminy nie był w stanie przedstawić i nie poinformował wcześniej o fakcie 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
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Radny A. Skawiński powiedział, że w związku z zaistniałym faktem jego zdaniem kontrolę  

uważa za niezakończoną. 

Radny J. Błoch był zdania, aby sporządzić protokoł w części kontroli, która została 

przeprowadzona w dniu dzisiejszym i zapisać wynikłe wnioski. 

Poza tym radny J. Błoch powiedział, iż uważa, że współpraca ze schroniskiem była nawiązana 

przez Urząd Gminy, świadczy o tym chociażby adopcja 11 psów. Radny zaapelował do Komisji 

o obiektywność w ocenie.  

 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi Komisja wypracowała następujące wnioski: 

 

1. Komisja stwierdziła, że strona internetowa Urzędu  Gminy informująca o możliwości 

adopcji bezdomnych psów w roku 2014 nie została utworzona. Zaczęła funkcjonować 

dopiero w  2015 r. 

 

2. Komisja stwierdziła, że nie spełnione są wymogi  rozdz. 11  § 13 ust.1  programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi  tj. Urząd Gminy nie posiada pełnej dokumentacji czipowej 

i fotograficznej zwierząt będących w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę.  

 

3. Komisja stwierdziła brak współpracy z organizacjami  pozarządowymi działającymi na rzecz 

zwierząt bezdomnych 

 

Wnioski powyższe po poddaniu do głosowania uzyskały większość – na 5 osobowy skład 

obecnych członków Komisji za wnioskami opowiedziało się 3 radnych.   

 

Zgłoszony wniosek o braku realizacji działań w poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt nie uzyskał większości głosów. 

W związku z powyższym  radny  K. Kowalski zaproponował zapisanie wniosku o treści: 

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywało się tylko i wyłącznie na 

podstawie umowy zawartej ze schroniskiem w Wojtyszkach, dodatkowych starań ze strony 

gminy nie było.  

 

Radna A. Marciniak sprzeciwiła się wprowadzaniu takiego zapisu do oceny kontroli 

stwierdzając, że z informacji kierownika wynika, że były podejmowane działania w tym 

zakresie.  

Radny A. Skawiński  dopytywał się o jakie działania chodzi, po udzieleniu przez kierownika 

odpowiedzi, że się modlił, radny poprosił o zaprotokołowanie tej wypowiedzi kierownika. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził, że kontrola w tym temacie zostanie zakończona po 

dostarczeniu jej wszystkich materiałów o które Przewodniczący wystąpił a które nie zostały w 

dniu dzisiejszym Komisji przedłożone /dot. dokumentacji czipowej i fotograficznej zwierząt/. 

Odbędzie się to na następnym posiedzeniu Komisji tj. za miesiąc, w dniu kiedy zostanie 

ustalony termin następnej kontroli zgodnie z przyjętym planem kontroli.  

 

W dniu 25.03.2015 r. Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontynuacji kontroli funkcjonowania 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2014. Lista obecności radnych 

członków Komisji z dnia 25.03.2015 r. w załączeniu do protokołu.  

Przewodniczący Komisji oddał głos Kierownikowi ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami K. Denuszkowi, który przypomniał, że jednym z etapów kontroli była 
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przeprowadzona kontrola funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach 

przeprowadzona w dniu 3 marca 2015 r. W kontroli uczestniczyli: 

1/Krzysztof Denuszek – kier. ref. Ochrony Środowiska i Gosp. Gruntami w Urzędzie Gminy 

Pabianice 

2/ Andrzej Dudziak – inspektor w ref. Ochrony Środowiska i Gosp. Gruntami w Urzędzie 

Gminy Pabianice 

3/ Krzysztof Kowalski – radny Rady Gminy Pabianice 

4/ Adam Skawiński – radny Rady Gminy Pabianice  

5/ Longin Siemiński – właściciel schroniska w Wojtyszkach.  

Odczytany przez kierownika protokoł z przeprowadzonej kontroli w schronisku stanowi zał. nr 

4 do niniejszego protokołu.  

Radny A. Skawiński  poruszył kwestię liczby psów, w protokole jest zapis, że są 63 psy w 

schronisku a podczas kontroli liczba ta wynosiła 61, na  co kierownik odpowiedział, że 2 psy 

odbywały kwarantannę ale są one psami należącymi do gminy Pabianice.  

Kierownik poinformował, że jeżeli chodzi o dokumentacje czipową i fotograficzną w formie 

elektronicznej zwierząt z terenu naszej gminy będących w schronisku została ona uzupełniona 

i jest w posiadaniu Urzędu Gminy.  

Radny A. Skawińki przypomniał, że Komisja zwracała się o przedłożenie   całej dokumentacji 

na posiedzeniu Komisji,  kierownik odpowiedział, że technicznie znajduje się ona na nośniku 

elektronicznym  na stanowisku  u pracownika referatu, który ma zakresie obowiązków to 

zagadnienie.  

Radny zadał pytanie, czy została uzupełniona strona internetowa Urzędu Gminy informująca o 

możliwości adopcji psów - poinformował, że w schronisku pozyskano informację, że do adopcji 

nadaje się większość psów, poza nielicznymi wyjątkami.  

Kierownik odpowiedział, że jeszcze nie  ale będzie ponaglał dyrektora schroniska o jak 

najszybsze przesłanie informacji o pozostałych psach do adopcji.  Ponowi jeszcze dziś wniosek 

w tej sprawie. O zakwalifikowaniu danego psa do  adopcji decyduje lekarz weterynarii.  

Radny K. Kowalski zwrócił uwagę na to, że Komisja podejmując temat kontroli powinna mieć 

wgląd do  wszystkich  materiałów,  o które do kontroli wystąpił jej przewodniczący. 

Obecnie możemy przyjąć tylko w dobrej wierze, że dokumentacja czipowa i fotograficzna 

znajduje się w Urzędzie Gminy. Poza tym stwierdził, że takie przedsięwzięcie jak 

rozpowszechnienie informacji o możliwości adopcji bezdomnych psów było inicjatywą 

promowaną przez Urząd Gminy a nie przez radnych.    

Komisja podjęła, że po dokonanej kontroli  na  podstawie Statutu Gminy Pabianice § 53 

przedstawi Wójtowi zakres nieprawidłowości zawarty we wnioskach nr 1 i 2  w części opisowej 

protokołu kontroli sporządzonego w dniu 18.02. 2015 r.  

 

 

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na 

 podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień 

pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.  

 

 

Zakres nieprawidłowości zawarty został we wnioskach nr 1 i 2 w   części opisowej protokołu 

kontrolnego sporządzonego w dniu  dnia 18.02.2015r.   

 

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI  

 

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem. 
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Niezgodności działania z prawem nie stwierdzono  

 

2.Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania. 

 

Komisja nie przedkłada wniosków pokontrolnych do Rady Gminy. 

 

1. Wykaz załączników 

 

1. Lista obecności członków Komisji z dnia 18.02.2015 . – zał. nr 1 

2. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zał. nr 3. 

3. Lista obecności członków Komisji z dnia 25.03.2015 . – zał. nr 2  

4.  Protokół z kontroli funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach – zał. 4 

  

 

 

Protokół zawiera 8   ponumerowanych  stron. 

 

 

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLOWANEGO 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrański   ......................................... 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej  

 

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  …………………………… 

 

Błoch Jerzy  …………………………………………………………………………………... 

 

Kowalski Krzysztof …………………………………………………………………………….. 

 

Skawiński Adam  …………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU 

KONTROLOWANEGO. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego 

podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w 

ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja 

Rewizyjna Rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.  

 

 

Do wiadomości : 
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Przewodniczący Rady Gminy Pabianice  

 

Wójt Gminy Pabianice 

 

Kierownik podmiotu kontrolowanego 

 

 

 

 

 


