
UCHWAŁA NR XII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 
Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

Na podstawie art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi ( Dz. U z 2018 r. poz. 1302 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala :

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Prokuratora Okręgowego 
w Ostrowie Wielkopolskim dotyczącą zaskarżenia w całości uchwały Nr XXX/344/2018 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew na 2018 r. zawierającą żądanie 
stwierdzenia jej nieważności wraz z odpowiedzią na skargę uwzględniającą jej zarzuty.

§ 2. Ustala się  treść odpowiedzi na skargę o której mowa w § 1:

„Pleszew, dnia …..........................................

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Poznaniu 

ul. Ratajczaka 10/12

61-815 Poznań 

Skarżący:                  Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski

Strona przeciwna:     RADA MIEJSKA w PLESZEWIE

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

Odpowiedź na skargę

wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim dotyczącą zaskarżenia 
w całości uchwały Nr XXX/344/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 22 marca 2018 r. 
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew na 2018 r.

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Pleszewie niniejszym uwzględnia w całości zawarte w niej 
zarzuty i wnosi o:

1. odstąpienie od obciążania strony przeciwnej kosztami postępowania;

2. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela strony przeciwnej lub jej 
pełnomocnika.

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 22 marca 2018 r. Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwały Nr XXX/344/2018 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew na 2018 r. Prokuratora 
Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim zaskarżył przedmiotową uchwałę i wniósł o stwierdzenie jej 

nieważności w całości.  Prokurator Okręgowy zarzucił naruszenie par. 115 i 137 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej, art. 11a 

ust. 2 pkt 1 i 4, art. 11a i art.11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i naruszenie 
par. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, zarzucając naruszenie prawa 

i szczegółowo je argumentując. W ocenie Strony przeciwnej skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż 
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argumenty skarżącego są słuszne i zasadne i dlatego wniosek złożony w petitum odpowiedzi na skargę 
należy uznać za słuszny i uzasadniony.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim zaskarżył w całości do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwałę Nr XXX/344/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z
dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew na 2018 r. zarzucając
naruszenie przez Radę Miejską § 115 i 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej, art. 11a ust. 2 pkt 1 i 4, art. 11a i art.11a
ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i naruszenie par. 2 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Skarga wnoszona jest za pośrednictwem organu,
który zdaniem skarżącego, dopuścił się naruszenia prawa.

Obowiązkiem Rady Miejskiej, zgodnie z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, jest przesłanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę – stąd podjęcie
niniejszej uchwały jest niezbędne.
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