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WYSTAPTENTE POKONTROLNE

W zwiqzku z kontrol4 przeprowadzon4 w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz Schronisku dla Zwierz4t w Bialymstoku w zakresie

realizacji przez Schronisko dla Zwierz4t w Bialymstoku powierzonych mu zadan oraz

wykonywanie nadzoru przez Departament Gospodarki Komunalnej nad funkcjonowaniem

Schroniska dlaZwierz4t w Bialymstoku, przekazujg niniejsze wyst4pienie pokontrolne.

CzynnoSci kontrolne rozpoczEto 29 marca 2016 r. i zakonczono 25 map 2016 r.

Kontrol4 objgto okres od 1 stycznia20l4 r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli zbadano zgodno6d obowi4zuj4cego regulaminu organizacyjnego

Schroniska dla Zwierz4t z uchwal4 Nr LVIIIl643ll4 Rady Miasta Bialystok z dnia28 marca

2014 r. w sprawie nadania statutu ,,Schronisku dla Zwierzqt" w Bialymstoku i okreSlonymi

tam zadaniami. Ponadto analizie poddano sprawg aktualnego stanu zatrudnienia na etatach

administracyjnych i obslugi oraz zam6wienia publiczne dokonywane przez Schronisko dla

Zwierzqt.

W zakresie funkcjonowania Schroniska dla ZwierzEt zbadano warunki pobytu ps6w

w obiektach przy ul. Dolistowskiej w Bialymstoku pod k4tem spelnienia wymagafr

okreSlonych w rozporz1dzeniu z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegolowych wymagan

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

sposobu Zywienia ps6w. Z uwagi na formalnie rozpoczgtq w styczniu 2016 r. wsp6lprac9

z organizacjani pozarz4dowymi w zakresie propagowania idei wolontariatu, jego organizacji



w Schronisku oraz realizacji wsp6lnych inicjatyw maj4cych na celu pomoc bezdomnym

zwierzgtom, sprawdzono, jak w praktyce wygl4da wsp6lpraca w tym zakresie.

W zwi4zku z przejgciem w administrowanie ogrodu zoologicznego ,,Akcent ZOO"

skontrolowano sprawy dotycz4ce umocowania kierownika Schroniska do przeprowadzania

napraw brezqcych i remont6w w obiektach ogrodu.

Z uwagi na zgloszone uwagi dotycz4ce sposobu wykonywania nadzoru przez

Departament Gospodarki Komunalnej nad Schroniskiem dla Zwierzqt dokonano oceny w tym

zakresie.

1. Oceniono pozytywnie z uchybieniami realizacjg przez Schronisko dla ZwrerzEt

powierzonych mu zadan.

W zakresie spraw organizacyjnych ustalono, 2e obowiEzuj4cy regulamin

organizacyjny nie uwzglgdnia zadah zwi4zanych z przejgciem ogrodu zoologicznego

,,Akcent ZOO", a obowi4zujqca struktura organizacyjna nie jest adekwatna

do aktualnej struktury zatrudnienia.

Zgodnie z $ 4 ust. 2 statutu Schroniska dlaZwierz4t wewngtrzn4 strukturg oraz

szczegolowe zasady organizacji i dzialalnoSci Schroniska w tym obowi4zki

i uprawnienia pracownik6w okreSla Regulamin organizacyjny Schroniska ustalony

przez kierownika Schroniska, podlegajqcy zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta

Bialegostoku.

Analiza prowadzonej korespondencji wskazuje na ograniczone molliwoSci

samodzielnego dzialania kierownika Schroniska w kwestii ustalenia struktury

wewngtrznej j ednostki i zatrudnienia.

Stawiane przepisami rozporz1dzenia z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie

szczeg6lowych wymagari weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzqt

wymagania zostaly zapewnione, z wyj4tkiem wyodrgbnionych pomieszczeri lub

boks6w zapewniaj4cych separacjg zwierzqt agresywnych oraz pomieszczenia

przeznaczonego dla wydawania zwierzqt ze schroniska. Prowadzone karty psa

zawrcraly dane wymagane przepisami $ 6 ust. 2 ww. rozporzEdzenia. Odstgpstwo

od wymagari okreSlonych przepisami stanowil brak w czgsci kart ps6w informacji

o pt zy czy ni e e utanazj i/padni g c i a zw ier zgcia.

Pomimo zfiacznego stopnia zaggszczenia zwierz1t naleiry oceni6,

2e zapewniono zwierzgtom w miarg dobre warunki pobyu.

Zgodnie z regulacjami zwartymi w $ 7 rozporzEdzenia oraz w regulaminie

organrzacyjnym Schroniska opiekg weterynaryjn4 w Schronisku oraz Akcencie ZOO
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wykonujq podmioty wylonione w trybie zam6wienia publicznego. Zalecenia

pokontrolne kierowane do Schroniska dla Zwierz4t z Departamentu Gospodarki

Komunalnej i od Powiatowego Lekarza Weterynarii byty realizowane.

Oceniono negatywnie wsp6lprac9 Schroniska dla Zwierz4t i wolontariatu.

Zgodnie z trefici1 Regulaminu wolontariatu zadaniem wolontariatu jest

uzupelnienie brak6w w zakresie opieki nad psami, pomoc w zaspokajaniu

behawioralnych potrzeb zwierz4t. Pracg wolontariuszy koordynuje koordynator

ds. wolontariatu ($ 3 Regulaminu wolontariatu), niemniej wszelkie dzialania

realizowane przez wolontariuszy na terenie Schroniska dla Zwrerz4t wymagaj 4 zgody

kierownika tej jednostki ($ 3 pkt 4 porozumienia w sprawie wolontariatu). Maj4c

na uwadze dokonane ustalenia w zakresie dotychczasowej wsp6lpracy pomigdzy

kierownikiem Schroniska, jego pracownikami a koordynator ds. wolontariatu

i wolontariuszami naleiry wskaza6, ze jest ona w duZym stopniu niezadowalilqca

i wymaga unormowania. W szczeg6lnoSci konieczne jest ustalenie zasad tej

wsp6lpracy, a ze strony koordynator ds. wolontariatu ograniczenie swojej dzialalnoSci

do zadan okre Sl onych po stanowi eni ami re gulaminu.

Oceniono pozytyv,nie z nieprawidlowoSciami nadzor Departamentu Gospodarki

Komunalnej nad Schroniskiem dla Zwierz4t.

W zakresie nadzoru Departamentu Gospodarki Komunalnej nad Schroniskiem

dla Zwierzyt nale?y wskazad na brak wlaSciwej komunikacji pomigdzy kierownikiem

Schroniska i dyrektorem DGK.

W zttri4zku z przejgciem w 2014 r. przez Schronisko utrzymania ogrodu

zoologicznego ,,Akcent ZOO" dyrektor Departamentu OSGK (obecnie DGK)

wystosowal do kierownika Schroniska wytyczne, w kt6rym zostaly wskazane zadania,

kt6re wymagaj4 konsultacji i zatwierdzeniaprzez Departament OSGK (obecnie DGK)

lub nalez4 do jego wyl4cznej kompetencji.

Wprowadzenie tych wytycmych spowodowalo, ze kierownik Schroniska nie mial

pewnoSci co do posiadanych przez siebie uprawniefl, czemu dal Wraz w pismach

kierowanych do dyrektora Departamentu OSGK/DGK. Zawarte w wytycznych

ograniczenie uprawnieri kierownika Schroniska w zakresie zatrudniania r zmiany

zakresu zadaniowego pracownik6w zatrudnionych na terenie ogrodu zoologicznego

,,Akcent ZOO", narusza jego uprawnienia jako pracodawcy.

W zakresie zam6wieri publicznych ustalono, 2e dokumentacja zawarta

w udostEpnionych aktach nie jest w pelni zgodna z zasadarri wynikaj4cymi
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z obowr4zuj4cego Regulaminu udzielania zamowieri, kt6rych wartoSd nie przekracza

wyrazonej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro, wprowadzonego

zarzqdzemem Nr 01/2015 kierownika Schroniska z dnia2 stycznia 2015 r.

Przekazuj4c niniejsze wyst4pienie, proszq o podjgcie niezbgdnych dzialah maj4cych

na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidlowoSci poprzez

1) Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego Schroniska dostosowuj4cego zadania

powierzone j ednostce do realizacj i, okreSlone statutem j ednostki

2) Wypracowanie zasad wsp6lpracy kierownika Schroniska dla Zwieru4t i dyrektora

Departamentu Gospodarki Komunalnej

3) Ograniczenre dzialalnoSci koordynatora ds. wolontariatu do kwestii okreSlonych

postanowieniami regulaminu wolontariatu

4) Przeprowadzenie kontroli stosowania przepis6w w zakresie zam6wieri publicznych,

przy udziale Biura Zarn6wien Publicznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

(zadanie v,rylqcznie DGK)

Maj4c powylsze na wzglgdzie zobowi4zujg kierownika Schroniska dla Zwierzqt

w Bialymstoku oraz dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej do niezwlocznego, nie

pS2niej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymanta niniejszego wyst4pienia, wykonania zalecen

pokontrolnych i pisemnego powiadomienia mnie o sposobie ich wykonania.
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