
 

 

Protokół nr 31/2017    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytych w dniu  
22 września 2017 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz, Rynek 
Staromiejski 1 w Stargardzie, w godzinach od 9.00 do 11.00.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 31 posiedzenie i powitał osoby 
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1  
do niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecni są wszyscy radni, 
a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad. mmm 
  
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, Prezes 
Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo w Stargardzie 
oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu. Zwrotne potwierdzenie odbioru 
zawiadomienia przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami stanowi załącznik nr 5  
do protokołu. 
 
Protokół nr 30/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 25 i 29 sierpnia 
2017 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec 
czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego 
odczytywania.  
 
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła protokół nr 30/2017 
posiedzenia Komisji odbytego w dniach 25 i 29 sierpnia 2017 roku. 
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
1. Kontrola  wydatkowania  dotacji  udzielonej  przez  Gminę-Miasto  Stargard  na 
     prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki  
     nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata 
     2015-2016 
2.  Sprawy bieżące. 
 
Około godziny 10.30 wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – Kiczarowo 29  
w Stargardzie. 
 
Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego 
posiedzenia. 
 
Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu z wnioskiem o zmianę porządku obrad może 
wystąpić każdy radny oraz Prezydent Miasta.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji.  
 
Propozycji nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad. 
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Do punktu 1 - Kontrola wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard  
na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki  
nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata 
2015-2016. 
 
Dokumentacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
z dnia 13 września 2017 roku dotycząca dotacji udzielonej w latach 2015-2016 przez Gminę-
Miasto Stargard na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt stanowi załącznik  
nr 6 do protokołu. 
 
Prezydent Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do przedmiotu kontroli, stwierdzając, 
że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kiczarowie realizuje zadanie publiczne opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie procedury wynikające z ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie procedury konkursowej ofertuje od lat  
i wygrywa postępowania konkursowe, zazwyczaj są one na okres 3 lat. Aktywność 
towarzystwa, jako organizacji pozarządowej, zdecydowanie wykracza poza ramę 
standardowego funkcjonowania instytucji a efektywność realizacji zadania jest również 
zdecydowanie większa niż realizacja zadania przez jednostkę organizacyjną. Budżetowo to 
oznacza, iż nakład środków daje niewspółmiernie wysokie efekty w postaci kompleksowej 
realizacji zadania. Widać to szczególnie od strony finansowej, gdzie jest potężny udział 
środków własnych. Warto podkreślić, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kiczarowie 
niewiele pieniędzy z tej dotacji wydaje na żywność, bowiem jest pozyskiwana w większości 
od sponsorów. Ze sprawozdania wynika, iż wskaźnik adopcji zwierząt jest wysoki. 
Schronisko jest zlokalizowane poza terenem miasta. W ostatnim czasie na wniosek 
towarzystwa miasto podjęło inicjatywę przejęcia przyległej działki rolnej od Agrofirmy 
Witkowo poprzez zamianę na inną nieruchomość. Dzisiaj efekt jest taki, że schronisko oprócz 
działalności typowo zabezpieczającej jego funkcjonowanie dysponuje także terenem  
na realizację funkcji związanej z socjalizacją zwierząt. Od kilku lat prowadzona jest aktywnie 
działalność remontowa i trzeba stwierdzić, iż rzeczywiście udało się sporo prac wykonać. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że wybieg dla zwierząt jest wykorzystywany do 
wyprowadzania psów przez wolontariuszy. W schronisku przebywa 97 psów i 84 koty. 
Dodatkowy teren pozyskany przez miasto na potrzeby schroniska jest intensywnie 
wykorzystywany i bezpieczny dla psów. Wiadomo na polach odbywają się opryski i bywało, 
że psy wcześniej wyprowadzane w teren ciężko zachorowały a jednego nie udało się  
uratować. Towarzystwo jest bardzo wdzięczne za przekazanie tego terenu pod wybieg  
dla psów. Jest to 60 arów i psy faktycznie mają gdzie wybiegać się. Teren jest ogrodzony  
i bezpieczny. Potrzeby w schronisku są duże, bowiem same zniszczenia odbywają się 
szybciej, co wynika z charakteru prowadzonej działalności. Schronisko nie ma powodów  
do narzekań, bo miasto naprawdę zawsze staje na wysokości zadania i jeżeli jest coś 
potrzebne, to jest  wykonywane.  
 
Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Magdalena Kleszko powiedziała, że 
współpraca z miastem jest bardzo dobra. Schronisko nie pozostaje z problemem samo, miasto 
zawsze pomaga a działania uzupełniają się. Jeżeli chodzi o potrzeby schroniska, to zawsze są 
one duże. Schronisko stara się zabezpieczyć jedzenie i jest go dużo, obecnie wręcz potrzeba 
nowego magazynu. Schronisko dzieli się otrzymanym od sponsorów jedzeniem i dokarmia 
potrzebujące zwierzęta. Korzysta z tego również drugi oddział, który zajmuje się wolno 
żyjącymi kotami. W czerwcu tego roku przyjechał kilkutonowy tir z europaletami. 
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Przekazano wyposażenie schroniska, karmę, żwirek, maty pooperacyjne. W schronisku 
zostało wydzielone pomieszczenie, które ma służyć za szpital dla kotów. Przebywają tam 
zaszczepione zwierzęta, aby nabyć pełną odporność i siły do dalszej egzystencji wśród  
zwierząt lub do adopcji. Na „kociarni” też dużo zmieniało się. Schronisko dostało nowe 
drapaki, budy, a samej karmy różnorodnej przywieziono 4 tony. Ponadto przekazano też 
klatki oraz jedzenie dla ptaków. Tym schronisko podzieliło się z panem, który zajmuje się 
zwierzętami dzikimi.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, jak wygląda procedura przyjęcia zwierzęcia do 
schroniska. 
 
Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Magdalena Kleszko powiedziała, że 
generalnie zwierzęta dowożone są do schroniska przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. na podstawie podpisanej umowy. Od osób prywatnych 
przyjmowane są zwierzęta, które są naprawdę w ciężkiej sytuacji, kiedy umiera ich właściciel 
i jest to potwierdzone dokumentami lub jest potwierdzona alergia na sierść psa, czy kota. 
Zdarza się również, że przynoszone jest zwierzę, które zostało znalezione. Pracownicy 
schroniska starają się w tej sytuacji zaobserwować zachowanie zwierzęcia, czy jest 
przywiązane do tej osoby, czy może wykazuje cechy niepewności, aby potwierdzić fakt 
znalezienia zwierzęcia a nie oddania domownika do schroniska. Przy przyjęciu zwierzęcia  
do schroniska robiony jest opis zwierzęcia: wielkość, długość sierści, umaszczenie, cechy 
charakterystyczne, posiadanie czipa. Jeżeli jest czip, to sprawdzane są bazy danych. Następnie 
zwierzę ogląda weterynarz i standardowo pies lub kot jest odrobaczony i odpchlony nawet 
gdy nie ma podejrzeń co do takich braków.  
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila dodała, że jeżeli zwierzę jest ranne, chore, to lekarz jest wzywany 
natychmiast, a jeśli wszystko jest z nim dobrze, to lekarz ogląda je na następny dzień. 
Zwierzę następnie przechodzi przez 14 dni kwarantannę. Jeżeli zwierzęta są przywożone nie  
z typowej interwencji tylko gdzieś błąkały się, to jest umieszczane zdjęcie na portalu 
internetowym. Psy są wyprowadzane przez wolontariuszy jak i przez osoby chętne, które 
przyjeżdżają do schroniska. Jeżeli pies jest agresywny, jest zawożony do behawiorystów. 
Adopcje też są podejmowane przez wolontariuszy, bo zwierzęta często bardzo przywiązują 
się do tych ludzi. W schronisku zwierzęta są przestawiane, aby nie przywiązywały się  
do siebie. Pieniądze, które przekazywane są w ramach dotacji zabezpieczają koszty stałe.  
W schronisku na osobę przypada 50 zwierząt. Podwyżki nie zależą od Prezesa, czy 
Dyrektora, ale 20% premii towarzystwo stara się wypłacać. Stróże byli zatrudniani na umowę 
zlecenie, to zazwyczaj emeryci i należy im się 12 zł na godzinę, więc TOZ przyjął ich  
na niepełny etat. Ponadto Pani Prezes powiedziała, że na nowym terenie jest potrzebny 
budynek. Przy budowie obecnego schroniska zminimlizowano koszty, dlatego jest trochę 
pomniejszony i pomieszczenia są dosyć małe. Pozyskana pokaźna ilość zapasów jedzenia nie 
mieści się. Gabinet weterynaryjny również jest bardzo mały. W schronisku przydałoby się 
zrobić klinikę dla zwierząt, wówczas Główny Inspektorat Weterynaryjny byłby w miarę 
zadowolony. Sala dydaktyczna również jest potrzebna dlatego, że TOZ prowadzi zajęcia dla 
dzieci, ucząc je  zajmować się zwierzętami. Przyjeżdżają do schroniska przedstawiciele szkół 
z całego powiatu. Obecnie dzieci muszą przebywać na dworze, bo nie da się wprowadzić 
całej grupy do pomieszczeń schroniska.  
 
Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Magdalena Kleszko powiedziała, że była 
sytuacja gdy autokar zakopał się przed schroniskiem i 45. dzieci oczekiwało w małym biurze 
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a pracownicy schroniska musieli załatwić pomoc, aby wyciągnąć autokar zakopany w ziemi. 
Ponadto schronisko ponosi bardzo duże koszty za wywóz śmieci. Odbywa się to raz  
w miesiącu co nie jest wystarczające, dlatego teraz schronisko zastanowi się nad wyborem 
nowej firmy. Bardzo ważną sprawą jest potrzeba szkoleń BHP oraz obudowa transformatora 
prądowego.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy mógłby Pan Prezydent wyjaśnić, co miał na myśli 
mówiąc o drobnych zdarzeniach, które mogą niekorzystnie wpłynąć na relacje między 
miastem a tą instytucją. 
 
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że mówił o tym, iż zdarzają się w stosunku  
do schroniska sygnały ze strony mieszkańców. Przykładowo, że w schronisku nie ma adopcji, 
tylko przetrzymuje się psy. Takie sygnały od czasu do czasu zdarzają się, ale to przy tego 
typu instytucjach jest normalne. Miasto sprawdza takie sygnały.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy osoby, które dokarmiają 
koty mogą liczyć na pomoc ze schroniska.  
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że pomagają w ten sposób, iż przydzielają jedzenie dla 
zwierząt. Jeżeli kot jest chory i nie może przebywać w stadzie, albo gdy kot jest po 
sterylizacji, to wtedy schronisko zabiera kota pod swoją opiekę. W schronisku powinien 
przebywać kot, który jest bezdomny. Natomiast wolno bytujące koty nie podlegają 
wyłapywaniu. Jeżeli Oddział Kotów w Stargardzie radzi sobie z nimi, to dobrze, ale jeżeli nie, 
to wtedy schronisko bierze je do siebie na leczenie i opiekę.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, co to są za daty  
w dokumentacji finansowej dołączonej do sprawozdania za 2016 rok, przykładowo  
w styczniu 2016 roku pod pozycją nr 16 wpisana została data: 11.12.2015, w pozycjach  
od nr 17 do nr 22 wpisano 10.11.2015. Niewłaściwe daty pojawiają się również w kolejnych 
miesiącach: sierpniu, wrześniu i październiku. Radny zapytał, czy to są faktyczne daty 
księgowania. Raczej wygląda to na brak ustawienia w programie odpowiedniej daty.  
Jeśli pojawiły się niewłaściwe daty w sprawozdaniu, to osoba sprawdzająca te dokumenty  
w Urzędzie Miejskim powinna wychwycić i wyeliminować te nieścisłości, bo przecież nie są 
zgodne z przedłożonymi fakturami. Zastępca Przewodniczącego Komisji zapytał, czy 
schronisko zatrudnia komornika, bo w dokumentacji finansowej pod pozycją: „Lista płac 
pracowników, data 09.09.2015” w rubryce: „Nazwa wydatku” widnieje zapis: „komornik …” 
wraz z podanym nazwiskiem i imieniem. Radny stwierdził, że tego typu dokumenty nie 
powinny zawierać danych osobowych.  
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila po sprawdzeniu sprawozdania za 2016 rok stwierdziła, że faktycznie daty są 
błędne. Pewnie osoba sporządzająca sprawozdanie nie uaktualniała dat, stąd chyba pojawiły 
się te daty: 11.12.2015, 10.11.2015, 09.08.2014, czy nawet 03.08.2017. Odnośnie pytania  
o komornika, to w dokumentacji finansowej hasłowo ujęto ściągnięcie należności 
finansowych przez komornika względem pracownika schroniska. Słusznie dane osobowe  
nie powiny być powielane.    
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, w jaki sposób jest ustalana 
wysokość dotacji. 
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Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że przy wyliczaniu przyszłych wydatków brane jest pod uwagę 
na ile zwierząt jest wybudowane schronisko, doba utrzymania zwierzęcia, obsługa, żywienie  
i środki amortyzacji całego terenu.  
 
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że dotacja jest wyliczana, szacując wydatki 
roczne prowadzenia schroniska. Odbywa się to w oparciu o analizę kosztów historyczną. Była 
taka sytuacja w roku bieżącym, choćby ze wzrostem płacy minimalnej, nie dało się prowadzić 
działalności na tej samej stawce z roku poprzedniego i ta dotacja została zwiększona. Konkurs 
jest w oparciu o kwotę przyjętą w budżecie konkursem otwartym. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o umowy zlecenie ze 
stróżami schroniska. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że tu również jest niewłaściwa data 
księgowania: 11.12.2015 rok. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że dokumenty źródłowe są poprawne. Koszty osobowe 
wynikające z umów zleceń ze względu na jeden rodzaj i tę samą datę realizacji zapłaty  
w dacie 11 stycznia 2016 roku zostały w dokumencie księgowym zsumowane. Nie jest to 
jednak tak wysoka kwota wynagrodzenia a jedynie suma wynagrodzeń wobec kilku stróżów. 
Pani Prezes dodała, że schronisko nie zatrudnia księgowej, wszelkie prace w tym zakresie 
wykonuje firma zewnętrzna. Uwagi zostaną przekazane w celu ich wyeliminowania.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, jakie są roczne koszty za 
prąd. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że w kosztorysie, gdzie ujęte są wydatki z podziałem na rodzaj 
kosztów zapisane są koszty zurzycia energii elektrycznej. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy wymiana piachu co pół 
roku to nie jest zbyt rzadko. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że chcieliby częściej, ale ze względu na ilość osób 
zatrudnionych nie są w stanie wymieniać częściej. Przy pracach posiłkują się osadzonymi  
z Zakładu Karnego, w ramach współpracy podpisana jest umowa. Jeżeli mogą wyznaczyć 
grupę osób, to wtedy wymieniany jest piach i naprawiane są psie budy.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, dlaczego schronisko nie zwróci się do Sądu z prośbą 
odpracowania kar w schronisku.  
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila stwierdziła, że przychodzą osoby, które mają krótkie kary do odpracowania: 
10, 15, 20 godzin. Nie każdego też można dopuścić do zwierząt. Schronisko jest 
zdecydowanie bardziej zainteresowane współpracą z Zakładem Karnym dlatego, że są to 
ludzie sprawdzeni i to jest bardziej długotrwała współpraca.  
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że brakuje wykazu, ile 
kotów i psów zostało zaszczepionych na choroby wirusowe i wściekliznę. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że szczepień przeciwwirusowych schronisko nie wykonuje. 
Wszystkie szczepienia są realizowane w porozumieniu z lekarzem. Jeżeli są trudne przypadki 
lub jakieś powikłania, to schronisko ma możliwość i korzysta z wizyt u weterynarzy  
w Szczecinie.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że dalej „męczy” 
radnego sprawa wymiany piachu. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że gdyby była możliwość zrobienia innego podłoża, które 
byłoby odpowiednie dla zwierząt, to zadowoliłoby wszystkich. Schronisko ograniczyło już 
powierzchnię piachu, bowiem wykafelkowanie wyciągnięte jest aż za budy. Prace  wykonane 
zostały przez pracowników schroniska i więźniów po zalaniu w 2013 roku. W porównaniu  
z tym co było na początku, to ta część piachu obecnie pozostała nieduża.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, jak często są robione 
kontrole z inspekcji weterynaryjnej. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że kontrole są robione co pół roku obligatoryjnie.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o raport z wizytacji 
schroniska z dnia 7 maja 2015 roku, pieczątka zamazana. W danych zbiorczych podano: 196 
psów, średnia liczba zwierząt w boksie: 7, liczba boksów: 46, więc wychodzi 322 psy. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że w raporcie Powiatowy Lekarz Weterynarii opisał stan 
ilościowy zwierząt. Są 22 duże boksy gdzie jest 1 albo 2 psy oraz do tego 2 wybiegi. Jest to 
średnia, którą lekarz powiatowy podał a inspektor wpisał do raportu po zliczeniu zwierząt 
podczas kontroli. Praktycznie schronisko nie powinno przyjmować więcej zwierząt, bo może 
to grozić epidemią.  
 
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że zabrzmiało to tak jakby były w dokumentach 
nieścisłości, ale tak nie jest. Raport z wizytacji schroniska. 2014 rok. Dane zbiorcze. Ilość 
boksów dla psów: 46, dla kotów: 34, średnia liczba zwierząt w boksie: 7 i 2. Te dane są 
przywołane w oparciu o punkt 4, czyli maksymalną liczbę zwierząt, na jaką zostało 
przewidziane schronisko zdaniem kontrolującego. Natomiast liczba zwierząt jest wskazana 
odrębnie z kontroli bieżącej. Trzeba tylko odwrócić stronę dalej i wszystko zgadza się.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek stwierdził, że dobrze, iż Pan Prezydent wyjaśnił zapisy  
w raporcie, ale dobrze by było, żeby Panie to wiedziały. 
 
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że wolałby, żeby towarzystwo wiedziało, ile 
rzeczywiście ma zwierząt i jakie te zwierzęta mają potrzeby i problemy, niż zajmowało się 
papierami. Panie przyzwyczajone są do pracy ze zwierzętami, a Prezydent Miasta 
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przyzwyczajony jest do różnych kontroli. Kontrola dokumentów jest najłatwiejsza, ale to co 
dzieje się w rzeczywistości, to inna sprawa.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy wolontariusze 
przechodzą szkolenia. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że te osoby tylko wyprowadzają zwierzęta i dlatego nie 
nazywamy ich wolontariuszami.  
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że nie nazywaliby się towarzystwem, gdyby nie zajmowali się 
adopcją zwierząt. Zadaniem schroniska jest znalezienie dla każdego zwierzęcia domu. 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ma swoich członków i oni wolontariuszami nie są. 
Wolontariusz zgodnie z obowiązującymi przepisami to jest kosztowna postać, bowiem ma 
wszystkie przywileje, które ma pracownik, oprócz pensji. Osoby, które przychodzą 
wyprowadzać psy są przyjaciółmi schroniska, oczywiście są przeszkoleni. Szkolenia są 
odpłatne i to schronisko za nie płaci. Odbywają się w dni wolne od nauki, czyli w sobotę, 
niedzielę, w wakacje, ferie oraz święta w godzinach od 10:00 do 12:30 albo od 15:00  
do 17:30. Jeżeli chodzi o nieletnich, to od wielu 14 lat jest możliwość przedłożenia 
oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że wyrażają zgodę, aby dziecko 
zajmowało się zwierzętami w schronisku. Zawsze na początku jest robiony wywiad, czy ktoś 
nie jest uczulony na sierść oprócz tego zapoznawany jest z zasadami bezpieczeństwa,  
czy postępowania ze zwierzętami. Uczy się podstaw, czyli jak trzymać i założyć bezpiecznie 
smycz, co wolno, czego nie. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała o zwierzęta po wypadku, co wpisywane jest  
w dokumentacji lekarskiej, że są poddawane eutanazji. Kiedy podejmowane są takie 
czynności. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, jeśli zwierzę ma zmiażdżoną którąś część ciała i lekarz uzna, 
że nie da się wyleczyć tego zwierzęcia, to wtedy niestety musi zostać przeprowadzony zabieg 
uśpienia. Prawo uśpienia zwierzęcia jest tylko w 3 przypadkach, czyli gdy zwierzę jest: 
groźne, agresywne, zapadło na ciężką chorobę lub ślepe mioty.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że strona internetowa 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami kiepsko wygląda. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że strona internetowa TOZ będzie wyłącznie informacyjna. 
Był przedstawiony projekt strony w głównej siedzibie towarzystwa, ale nie był zadowalający  
i mają być wprowadzone zmiany. Aktualnie wszystko zamieszczane jest na Facebook-u. 
Towarzystwo stara się też, żeby nie wszystkie psy trafiały do schroniska i za pomocą 
Facebook-a udaje się odnaleźć właściciela lub wyszukać nowy dom.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy pomoc dla schroniska 
jest tylko finansowa. 
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Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że finanse schroniska to 1% podatku, który otrzymuje 
towarzystwo. Jednocześnie też trzeba swoją działalność bilansować i jakoś to organizować. 
Większość środków jest dokładana do schroniska. Za te pieniądze zwierzęta są sterylizowane, 
kastrowane i leczone. 
 
Prezydent Miasta Rafał Zając zapytał, ile z tego 1% udało się uzbierać. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że w ubiegłym roku 38 420 zł i z tych pieniędzy muszą mieć 
część zabezpieczającą finansowanie. Starają się też od firm pozyskiwać: sponsoring 
finansowy, są też dodatkowe dobrowolne wpłaty na schronisko. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy prowadzona jest 
kontrola po adopcji zwierząt. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że tak. Inspektorów jest nie za wielu, ale też nie każdy życzy 
sobie, żeby go nachodzić, więc trzeba współpracować w niektórych sytuacjach z Policją. 
Jeżeli są wątpliwości, to w umowie jest zastrzeżenie, że jeżeli coś będzie nie w porządku, to 
zwierzę zostanie odebrane. Przed podpisaniem umowy osoba musi wyrazić zgodę  
na przeprowadzenie kontroli miejsca pobytu adoptowanego zwierzęcia.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy są protokoły z takiej 
kontroli. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że nie. Na wstępie zawsze jest robiony wywiad i starają się 
dostosować wielkość zwierzęcia do miejsca, w którym ma przybywać.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy są imprezy promujące 
działalność schroniska. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila powiedziała, że oczywiście. Niedługo zacznie się „Tydzień zwierząt”  
i wtedy są dni otwarte schroniska. Przed schroniskiem 7 października 2017 roku będzie akcja 
„Zerwijcie łańcuchy”. Niedawno na stadionie odbył się festyn „Zaadoptuj Burka”, gdzie było 
6 psów schroniskowych, jeden od razu poszedł do adopcji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy schronisko posiada 
samochód do przewożenia zwierząt. 
 
Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo 
Aleksandra Fila odpowiedziała, że nie, ponieważ schronisko nie odbiera zwierząt. Czynią to 
służby.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono.     
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Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za; 1 członek Komisji nie brał udziału w głosowaniu, 
opuścił salę obrad Komisji) ustaliła, że na kolejnym posiedzeniu wypracuje zapis do 
protokołu przedmiotowej kontroli odnośnie zgłoszonych na posiedzeniu uwag. 
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości: 
 
- E-mail mieszkańców miasta z dnia 31 sierpnia 2017 roku dotyczący braku odpowiedzi 
względem uzupełnienia skargi P-2.1411.228.2017.AZ z dnia 11 sierpnia 2017 roku 
przekazanej przez Wydział Nadzoru Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wowódzkiego w Szczecinie kwestionującej przez skarżących stanowisko Prezydenta Miasta 
Stargard zawartego w piśmie EB.152.3.5.2017.7 z dnia 1 sierpnia 2017 roku. 

E-mail mieszkańców miasta z dnia 31 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Odpowiedź z dnia 7 września 2017 roku na e-mail mieszkańców miasta z dnia 31 sierpnia 
2017 roku  wraz z e-mailowym potwierdzeniem odbioru pisma z dnia 9 września 2017 roku  
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Zwrotne potwierdzenie odbioru przez wnioskodawcę 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
- E-mail mieszkańców miasta z dnia 11 września 2017 roku dotyczący niedołączenia 
zakwestionowanego przez skarżących stanowiska Prezydenta Miasta EB.152.3.5.2017.7  
z dnia 1 sierpnia 2017 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia  
na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku. 

E-mail mieszkańców miasta z dnia 11 września 2017 roku stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Odpowiedź z dnia 21 września 2017 roku na e-mail mieszkańców miasta z dnia 11 września 
2017 roku wraz z e-mailowym potwierdzeniem odbioru pisma z dnia 22 września 2017 roku  
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Zwrotne potwierdzenie odbioru przez wnioskodawcę 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Odpowiedź  z dnia 21 września 2017 roku na e-mail mieszkańców miasta z dnia 11 września 
2017 roku przekazana do wiadomości Wojewody Zachodniopomorskiego, Wydział Prawny 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie stanowi załącznik nr 13  
do protokołu. Potwierdzenie nadania niniejszej odpowiedzi faksem stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 27 października 2017 roku,  
godzina 9.00 w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ulica Lechicka 11  
w Stargardzie. 
Tematem posiedzenia będzie: 
1.  Kontrola wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard na prowadzenie 
      Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
      w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata 2015-2016. 
2. Ocena gospodarowania środkami finansowymi przez Przedszkole Miejskie nr 5  
      z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” za lata 2015-2016. 



 

10 
 

3.   Sprawy bieżące. 
 
Komisja udała się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – Kiczarowo 29 w Stargardzie. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 31 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 
22 września 2017 roku.  

                     Przewodniczący Komisji                                              
      Michał Bryła             .............................. 

Protokołowała:                                                                   
Barbara Stanisławska                  Z-ca Przewodniczącego Komisji                       

      Mariusz Smuga      …………….…….                               

Dyrektor Biura Rady Miejskiej                  

   Ireneusz Gąsiorek                            .............................                            

    

   Mariola Łada-Siwiec                      ……………..…….   

 

           Piotr Wisiński                        ............................... 

 


