UCHWAŁA Nr IX / 45 / 2011
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu
i odpowiedzi na skargę.

w Kielcach skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. Dz.U. z 2002
r. Nr 153 póz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wodzisław uchwala co następuje:

§1
Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargę
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 29, 28-300
Jędrzejów, na uchwałę Nr 5/2000 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2000 roku w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, wraz z aktami sprawy
stanowiącą załącznik Nr l do uchwały i odpowiedź na skargę stanowiącą załącznik Nr 2 do
uchwały i wnosi o oddalenie.
§2

Udziela się pełnomocnictwa Panu Mateuszowi Jasonek Radcy Prawnemu Urzędu do
reprezentowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie wniesionej skargi.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wodzisław.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
WODZISŁAW

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX / 45 / 2011
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Wodzisław dnia 28 czerwca 2011 roku
Skarżący: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Siedziba: ul. 11 Listopada 29,
28-300 Jędrzejów
Strona: Rada Gminy Wodzisław
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław
Odpowiedź na skargę
Na podstawie art. 54 § l i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo
0 postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2002 roku Nr 15 póz. 1270 ze
zmianami) Rada Gminy Wodzisław przekazuje skargę Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
z siedzibą w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów z dnia 31 maja 201 Iroku na
uchwałę Nr 5/2000 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2000 roku w sprawie zasad
1 warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt i wnosi ojej oddalenie.
Uzasadnienie
W dniu 31 maja 2011 roku do Urzędu Gminy Wodzisław wpłynęła skarga Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt z siedzibą Jędrzejów, ul. 11 Listopada 29 , 28-300 Jędrzejów, na uchwałę
Nr 5/2000 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2000 roku w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
1. Zarzuty zawarte w skardze:
Strona zarzuciła, iż w/w uchwała jest sprzeczna z prawem, jako podjętą z naruszeniem ustawy
z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt przez to, iż nie określa sposobu dalszego
postępowania z wyłapanymi zwierzętami, a więc nie wypowiada się na temat dla niej
właściwy.
2. Odpowiedź na zarzuty zawarte w skardze:
Rada Gminy Wodzisław odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze stwierdza, że są
one bezzasadne.
Rada Gminy Wodzisław podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi na wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. Przedmiotowa uchwała została po
podjęciu przesłana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego, który nie
stwierdził naruszenia prawa. Rada Gminy w dniu 30 kwietnia 2009r. podjęła uchwałę Nr
XXIV/158/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2000 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26
lutego 2000r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. W w/w

uchwale określono nowe miejsce hotelowania tj. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Borszowicach, prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie gdzie
określono, iż zwierzęta będą hotelowane przez okres 14 dni. Uchwała również została
przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego, który nie
stwierdził naruszenia prawa.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Wodzisław wnosi jak na wstępie.
Załącznik :
- akta sprawy.
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