
  Załącznik do uchwały  

   Nr XXXIII/190/2017 

                                                                                                                                  Rady Gminy Solec-Zdrój 

                                                                                                                                  z dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

                                         Wojewódzki Sąd Administracyjny 

      w Kielcach 

        ul. Prosta 10 

          25-366 Kielce 

 

 Skarżący: 

                    Prokurator Rejonowy 

            w Busku-Zdroju 

            ul. Kościuszki 5 

                  28-100 Busko-Zdrój 

 

                      Organ administracyjny: 

                          Rada Gminy Solec-Zdrój 

       ul. 1 Maja 10 

                 28-131 Solec-Zdrój 

 

 

 

 

Odpowiedź na skargę 

 

 

 
     Na podstawie art. 54 § 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 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)  Przewodniczący Rady Gminy Solec-Zdrój przekazuje skargę Prokuratora Rejonowego w 

Busku-Zdroju o stwierdzenie nieważności § 2 pkt 1, § 12 i § 11.1 pkt a i b 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”,  

uznając skargę w tym zakresie za bezzasadną.                                                       

 

Uzasadnienie 

 

     W dniu 21 lipca 2017 roku wpłynęła do Rady Gminy Solec-Zdrój skarga Prokuratora 

Rejonowego w Busku-Zdroju o stwierdzenie nieważności § 2 pkt 1, § 12 i § 11.1 pkt a i b 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”.  



                                                             

Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 11a 

ust.2 pkt 3, art. 11a ust. 5, art. 11a ust 2 ustawy o ochronie zwierząt poprzez: 

a) niewskazanie w par. 2 pkt 1 podmiotu odpowiedzialnego za odławianie zwierząt, 

nieokreślenie dalszego sposobu postępowania z odłowionymi zwierzętami do momentu 

przewiezienia ich do schroniska oraz niewskazanie osoby odpowiedzialnej za te zadania, 

b)  niewskazanie w par. 12 wskazanej uchwały jakie środki finansowe będą przeznaczone na 

konkretne cele związane z jej wykonaniem, w określonym trybie postępowania przy ich 

wydatkowaniu, 

c) zawarcie w uchwale zapisu w par.11.1 pkt a i b wykraczającego poza uprawnienie ustawowe 

w zakresie edukacji mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt. 

 

     Rada Gminy Solec-Zdrój, po przeprowadzeniu analizy skargi Prokuratora Rejonowego w 

Busku-Zdroju, mając na uwadze aktualnie obowiązujący stan prawny oraz zapisy przedmiotowej 

uchwały, uznaje skargę za bezzasadną. 

 

Ad. a) 

Par. 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały stanowi, iż odławiania bezdomnych zwierząt dokonuje podmiot na 

podstawie zawartej z Gminą umowy. Podmiot ten jest szczegółowo opisany w par. 2 pkt 2.  

W punkcie tym jest również zapisane, iż zapewnia on bezterminową opiekę bezdomnym 

zwierzętom niezwłocznie od momentu wyłapania. Jedynie w sytuacjach niecierpiących zwłoki, w 

przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, odławiania mogą dokonywać przeszkoleni pracownicy 

Referatu Gospodarki Komunalnej. Mimo, iż nie są oni wpisani do uchwały z imienia i nazwiska, to 

jednak są to osoby jednoznacznie określone, a zaświadczenie o ich przeszkoleniu w podstawowym 

zakresie  czynności związanych z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt znajduje się w ich aktach 

osobowych. 

Zgodnie zaś z par. 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały każde bezpańskie zwierzę przekazywane jest 

niezwłocznie od momentu wyłapania do schroniska. 

Rada Gminy nie uważa, aby zapisy zaskarżonej uchwały naruszały w tym zakresie zapisy art. 11a 

ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. 

Ad. b) 

Zapisy par. 12 zaskarżonej uchwały jednoznacznie określają środki finansowe przeznaczone na 

realizację Programu (23 500 zł) i wskazują sposób ich wydatkowania –  na usługi zgodnie z 

podpisanymi umowami, w tym usługi weterynaryjne, odławianie bezdomnych zwierząt i 

zapewnianie im miejsca w schronisku.  

Zapisy te wypełniają w ocenie Rady Gminy wymogi stawiane przez art. 11a ust. 5 ustawy o 

ochronie zwierząt. 

Ad. c) 

Nowelizacja z 15 listopada 2016 r. ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. poz. 2102) 

sprawiła, iż katalog zadań określony art. 11a ust.2 przestał być katalogiem zamkniętym. Tym 

samym obecnie Gmina, realizując zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, może 

prowadzić również działania edukacyjne w tym zakresie. A nawet, uwzględniając zapisy art. 1 ust. 3 

i art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, podejmowanie działań edukacyjnych wydaje się być 

wręcz wskazane. W żadnym zatem przypadku nie może być mowy o przekroczeniu uprawnień 

ustawowych Gminy w przypadku edukacji mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt. 

 

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną. 

 

 

 

 


