
                                                                                                                                                                                

                                          Uchwała Nr  XXXIII/190/2017 

                                                Rady Gminy Solec-Zdrój 

                                             z dnia 21 sierpnia 2017 roku 

 

 

w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy  

Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 

2017 r. poz. 730 i poz. 935) w związku z art.54 § 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; zm.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1136 i poz. 1370) 

w odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 

marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2017 roku” 

 

Rada Gminy Solec-Zdrój  uchwala co następuje: 

                           

                                                                        

 

§ 1. Rada Gminy Solec-Zdrój wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

odpowiedź na skargę złożoną  w dniu 21 lipca 2017 roku przez Prokuratora Rejonowego w 

Busku-Zdroju o stwierdzenie nieważności  uchwały  Nr  XXIX/158/2017 Rady Gminy Solec-

Zdrój z dnia  30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2017 

roku”  w zakresie obejmującym § 2 pkt 1, § 12 i § 11.1 pkt a i b tej uchwały, 

w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały, uznając skargę w tym 

zakresie za bezzasadną. 

                                                             

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój do przekazania skargi 

wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach ul. Prosta 10,  25-366 Kielce 

 

§  3.  Upoważnia się Wójta Gminy Solec-Zdrój do podejmowania w imieniu Rady Gminy 

Solec-Zdrój czynności przed sądem administracyjnym w sprawie skargi, o której mowa w § 1, 

zgodnie ze stanowiskiem zajętym w niniejszej uchwale. 

 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                 

 Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 


