
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, z późń. zm.) i art 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1369 z późn. zm. )

Rada Gminy Bogoria uchwala , co następuje

§ 1.  Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Prokuratora 
Rejonowego w Staszowie na Uchwałę Nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 roku 
w sprawie przejęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku.

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
25-366 Kielce
u. Prosta 10

SKARŻĄCY:

Prokuratura Rejonowa w Staszowie

28-200 Staszów

ul. Wschodnia 13

PRZECIWNIK SKARGI:

Rada Gminy w Bogorii

28-10 Bogoria

ul. Opatowska 13

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku doręczoną w dniu 01 sierpnia 2017 roku 
na uchwałę Rady Gminy Bogoria Nr XXVII/234/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Bogoria w 2017 roku.

Działając na podstawie przepisu art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi ( tj. Dz. U. z 2017 , poz. 1369 z późn. zm.) Rada Gminy Bogoria przekazuje skargę 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku doręczoną w dniu 01 sierpnia 2017 roku na 
uchwałę Rady Gminy Bogoria Nr XXVII/234/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria 
w 2017 roku. Rada Gminy w Bogorii sprzeciwia się uchyleniu całej uchwały, nie znajdując podstaw do uznania 
skargi za zasadną w całości, alternatywnie tylko w części dotyczącej rozdziału 4 uchwały zatytułowanego: 
Edukacja Mieszkańców.

Uzasadnienie:

W imieniu Rady Gminy Bogoria w odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia  
22 lipca 2017 roku doręczoną w dniu 01 sierpnia 2017 roku na uchwałę Rady Gminy Bogoria Nr 
XXVII/234/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku wyjaśniam, 
co następuje.

Rada Gminy Bogoria przyjmując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku wypełniła nałożony na gminę obowiązek 
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

Realizacja programu powinna prowadzić w szczególności do stopniowego zmniejszania populacji 
bezdomnych psów i kotów, polepszania warunków bezdomnych zwierząt, a także wolno żyjących kotów. 
Przewidywanym skutkiem obowiązywania programu ma być również opieka nad zagubionymi zwierzętami 
gospodarskimi poprzez zapewnienie im miejsca w gospodarstwie rolnym oraz gwarantowanie niezwłocznej 
pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych. Program, choć 
nie wynika to z treści samej ustawy, może edukować mieszkańców w zakresie upowszechniania 
i pogłębiania wiedzy o humanitarnym sposobie traktowania zwierząt.

Katalog enumeratywnie wymienionych spraw w  art. 11a ust. 2   ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U. 
z 2013, poz. 856 z późn. zm.) jest katalogiem obowiązkowym. Realizacja programu wymaga jednak 
rozwinięcia ustawowo wskazanych elementów o planowane formy i sposoby wykonania konkretnych zadań. 
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Rozdział 4 Programu zatytułowany: Edukacja Mieszkańców nie powoduje poszerzenia w/w katalogu o inne 
kwestie jedynie ma zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki 
nad zwierzętami.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 08 sierpnia 2017 roku

Realizując zapisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi udziela się odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie
z dnia 22 lipca 2017 roku doręczoną w dniu 01 sierpnia 2017 roku na uchwałę Rady Gminy Bogoria Nr
XXVII/234/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku.

Id: 656290AA-4643-44BE-A821-53611DAA95F1. Projekt Strona 1




