
UCHWAŁA NR XXXII/150/17
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku, sygn. akt PRPa 144.2017 na uchwałę                     nr 

XXIX/127/17 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 marca2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 

roku

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku, sygn. akt PRPa 144.2017 na uchwałę                     nr 
XXIX/127/17 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 30 marca2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 
roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku  Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) Rada Gminy 
Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Prokuratora Rejonowego 
w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku, sygn. akt PRPa 144.2017 na uchwałę nr XXIX/127/17 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku wraz z kompletnymi 
i uporządkowanymi aktami sprawy  i odpowiedzią na skargę.

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

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łubnice do ustanowienia pełnomocnika procesowego, który będzie 
reprezentował Radę Gminy Łubnice przed właściwym sądem administracyjnym w sprawie ze skargi, o której 
mowa w § 1 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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Załącznik

do uchwały Nr XXXII/150/17

Rady Gminy Łubnice

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Łubnice, 29 sierpnia 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Kielcach

ul. Prosta 10

25-366 Kielce

Sygn. akt PRPa 144.2017

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Staszowie,

ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów

Organ

administracji: Rada Gminy Łubnice,

Łubnice 66a, 28-232 Łubnice,

ODPOWIEDŹ ORGANU ADMINISTRACJI

na skargę Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku,

sygn. akt PRPa 144.2017 na uchwałę nr XXIX/127/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku

Rada Gminy Łubnice, działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002

roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1369 ze zm.), przesyła w załączeniu skargę Prokuratora Rejonowego w

Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku, sygn. akt PRPa 144.2016 na uchwałę nr XXIX/127/2017 Rady

Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku,

doręczoną w dniu 1 sierpnia 2017 roku wraz z aktami sprawy.

Jednocześnie, odnosząc się do zarzutów skargi Organ administracji wnosi o:

1. oddalenie skargi w całości

UZASADNIENIE

Załącznik do uchwały Nr XXXII/150/17

Rady Gminy Łubnice

z dnia 29 sierpnia 2017 r.
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W dniu 1 sierpnia 2017 roku do Urzędu Gminy Łubnice wpłynęła skarga Prokuratora

Rejonowego w Staszowie z dnia 22 lipca 2017 roku, sygn. akt PRPa 144.2016 na uchwałę nr

XXIX/127/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Łubnice w 2017 roku.

W skardze, o której mowa wyżej Skarżący zarzucił istotne naruszenie art. 11 a ust. 2 i 3

ustawy o ochronie zwierząt w odniesieniu do postanowień § 3 pkt 5 i § 11 załącznika do

wskazanej wyżej uchwały, poprzez umieszczenie w uchwale zapisów, bez upoważnienia

ustawowego i umocowania prawnego, gdyż przepisy ustaw przywołanych przez Radę Gminy

Łubnice jako podstawy uchwalenia Uchwały takiego upoważnienia nie dawały.

Rada Gminy Łubnice nie podziela argumentacji dotyczącej zarzutów skargi.

Katalog wymienionych spraw w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt jest katalogiem

obowiązkowym. Realizacja programu wymaga jednak rozwinięcia ustawowo wskazanych

elementów o planowane formy i sposoby wykonania konkretnych zadań, § 11 Programu

zatytułowany „Działania edukacyjne” nie powoduje poszerzenia w/w katalogu o inne kwestie, a

jedynie ma zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej

opieki nad zwierzętami.

Niezależnie od powyższego nie można uznać, że katalog wskazany w art. 11 ust. 2

ustawy o ochronie zwierząt jest katalogiem zamkniętym. Katalog zamknięty to katalog

enumeratywny, wymieniający wszystkie elementy tego katalogu, poza którym nie już innych niż

wymienione, możliwości. Jest to przeciwieństwem katalogu otwartego oznaczanego przez

ustawodawcę m.in. poprzez zastosowanie zwrotu „w szczególności”.

Zwrot ten został przez ustawodawcę użyty w treści art. 11a ust. 2, który stanowi, że

„Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: (…)”, a zatem w ocenie Rady Gminy

Łubnice, ustawodawca dopuścił możliwość realizacji zadań własnych gminy, o których mowa w

art. 11 ust. 1 ustawy również za pomocą innych rozwiązań, niż wymienione w art. 11a ust. 2

ustawy. Takim rozwiązaniem niewątpliwie jest edukacja mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze wnosi się jak na wstępie.

Załączniki:

1. odpis odpowiedzi na skargę;

2. skarga wraz z aktami sprawy;
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