
UCHWAŁA NR XXVIII/193/2017
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Nowy Korczyn

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /Dz.U. z 2013r. poz. 856 ze zm./ oraz 
art. 18 ust. 8 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ Rada 
Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przyjęcia Programu 
nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn dokonuje się 
następujących zmian: 

1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”Schronisko „BAROS” – Maciej Gijer ul. Berezów 76D, 26-130 
Suchedniów poprzez przyjęcie do schroniska uprzednio wyłapanych bezdomnych zwierząt”. 

2) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:” Zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Nowy Korczyn odebrane 
właścicielom na podstawie decyzji administracyjnej do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi 
zwierzętami umieszczone zostaną w gospodarstwie rolnym Pana Władysława Trela zam. Strożyska 27. 

3) Paragraf 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu 
wydatkowane będą m.in. na usługi zgodnie z podpisanymi umowami w tym usługi weterynaryjne, odławianie 
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
Prokuratura Rejonowa w Busku Zdroju pismem z dnia 19 lipca 2017r. Znak PR Pa. 93.2017 skierowała do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Rady Gminy Nowy Korczyn, skargę na 
uchwałę Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn”. Prokuratura Rejonowa 
w Busku Zdroju zaskarżonej uchwale zarzuciła obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 11a 
ust. 2 pkt 1,7 i art. 11a ust. 5 ustawy – o ochronie zwierząt poprzez: niewskazanie w § 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały 
jakie schronisko jest zobowiązane do przyjmowania uprzednio wyłapanych zwierząt, brak personalnego wskazania 
w § 8 właściciela gospodarstwa, który na mocy decyzji administracyjnej odbierającej zwierzęta gospodarskie ich 
właścicielom czasowo się nimi opiekuje, niewskazanie w § 11 zaskarżonej uchwały jakie środki będą przeznaczone 
na konkretne cele związane z wykonaniem uchwały, w określonym trybie postępowania przy ich wydatkowaniu. 
Prokuratura Rejonowa w Busku Zdroju wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie obejmującym 
§ 2 pkt 1, § 8 i § 11. Rada Gminy podziela zasadność skargi i uwzględnia zarzuty zawarte w przedmiotowej 
skardze przedstawiając projekt uchwały zawierający zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn. Projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku Zdroju oraz koła łowieckie działające na terenie 
Gminy Nowy Korczyn. 
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