
UCHWAŁA  Nr X/113/19 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy Gnojno nr V/42/19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) Rada Gminy Gnojno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę z dnia 12 listopada 2019 r. 

Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy w Gnojnie nr V/42/19 z dnia 16 kwietnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2019 roku”. 

§ 2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr X/113/19 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Gnojno, 30.12.2019 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach 

za pośrednictwem 

Rady Gminy Gnojno 

Odpowiedź na skargę 

Działając w oparciu o art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Gnojno przekazuje - wraz 

z niniejszą odpowiedzią - skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Busku Zdroju na uchwałę nr 

V/42/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2019 roku” oraz wnosi o oddalenie skargi 

w przedmiotowej sprawie. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Gnojno informuje, że uchwała Nr V/42/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Gnojno w 2019 roku” była przekazana do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Busku-

Zdroju, który pismem z dnia 25 lutego 2019 r. (znak PIW.40.O.U2.1.2019) zaopiniował przedstawiony projekt 

jako zgodny z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Zaskarżona przez Prokuratora Rejonowego uchwała nie była przedmiotem jakichkolwiek zastrzeżeń ze 

strony organu kontrolnego, jakim jest Wojewoda Świętokrzyski. Uchwały przyjmujące program opieki nad 

zwierzętami są podejmowane przez Radę Gminy Gnojno od 2013 r. w podobnej postaci i dotychczas nie 

zgłaszano do tych programów uwag związanych z brakiem szczegółowości lub niejasności postanowień 

programu. 

Przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały doszło, w ocenie Rady Gminy Gnojno, do nieistotnego 

naruszenia prawa, co nie powinno w żadnym razie skutkować orzeczeniem nieważności uchwały w całości. 
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