
UCHWAŁA NR XLV/262/22 
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 
Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 26 stycznia 

2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2022r. 
poz. 559z późn. zm.), w związku z art.54 § 2ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j.Dz.U z 2022r. poz. 329 z późn.zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać skargę Prokuratora Regionalnego w Poznaniu z dnia 03sierpnia 2022 r. na 
uchwałę Nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejska Górka wraz z odpowiedzią na skargę stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zdzisław Goliński 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/262/22 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

Odpowiedz na skargę 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny 

        w Poznaniu 

        ul. Ratajczaka 10/12 

        61-815 Poznań 

Skarżący: Prokurator Regionalny w Poznaniu 

  ul. Solna 10, 61-736 Poznań 

Organ: Rada Miejska w Miejskiej Górce 

 ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 

Odpowiedź na skargę 

wniesioną przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę Nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej 
wMiejskiej Górce z dnia 26stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego z 10 lutego 2022 r., poz. 1206). 

  

Rada Miejska w Miejskiej Górce uznaje wniesioną skargę i wnosi o: 

1) umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zmianami); 

2) odstąpienie od obciążania zaskarżonego organu kosztami postępowania; 

3) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego organu lub jego 
pełnomocnika. 

Uzasadnienie  

Na sesji 26stycznia 2022r. Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła uchwałę nr XXXVI/214/22 w sprawie 
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejska Górka. 

Wojewoda Wielkopolski wobec wymienionej uchwały nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego. Uchwała jako 
akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 10 
lutego 2022 r., poz. 1206. 

Prokurator Regionalny w Poznaniu skargą z 29 lipca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Miejskiej Górce: 03.08.2022 r.) zaskarżył ww. uchwałę w zakresie obejmującym § 13 programu i wniósł 
o stwierdzenie nieważności zaskarżonej części uchwały. 

Organ uznaje powyższą skargę za zasadną, w związku z czym wnosi o umorzenie postępowania. 

Rada Miejska w Miejskiej Górce wskazuje, że podejmie uchwałę o zmianie uchwały nr XXXVI/214/22 
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miejska Górka, w zakresie dot. finansowania programu i zadań realizowanych w ramach 
programu. 

W tym stanie sprawy Rada Miejska w Miejskiej Górce wnosi o uznanie za bezprzedmiotowe postępowania 
dotyczącego skargi na jej uchwałę nr XXXVI/214/22 z dnia 26 stycznia 2022r. 
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Uzasadnienie 

Prokurator  Regionalny skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za 
pośrednictwem Rady Miejskiej w Miejskiej Górce skargę na uchwałę Nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej 
wMiejskiej Górce z dnia 26stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego z 10 lutego 2022 r., poz. 1206). Prokurator Regionalny wniósł o stwierdzenie 
nieważności  uchwały w części obejmującej § 13 programu stanowiącego załącznik do uchwały. Według 
skarżącego nastąpiło istotne naruszenie prawa polegające na tym, że w § 13 programu została wskazana łączna 
kwota 57.000 zł na realizację programu bez wskazania konkretnych zadań i celów, co stanowi o przekroczeniu 
delegacji ustawowej. 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zmianami) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za 
pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 
przedmiotem skargi. Organ, którego skarga dotyczy zobowiązany jest do przekazania skargi wraz 
z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej 
otrzymania. Skarga wpłynęła 03sierpnia 2022 r. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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