
UCHWAEA NR 199/XX/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
@z. U. 2016, poz. 446) oraz art. 3 9 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postqpowaniu przed sqdarni administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 z pbin. zm.), Rada 
Miejska w Serocku, uchwala siq co nastqpuje: 

Postanawia siq wnieiC skargq do sqdu administracyjnego na rozstrzygniqcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 201 6 r. nr LEX-1.413 1.5 1.201 6.MS stwierdzajqce 
niewahoiC uchwaly Nr 185/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 201 6 r. 
w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnoSci zwierqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku, w zakresie 
zalqcznika do uchwaty, w czeSci dotycqcej Rozdziah I ust. 6 i 7, Rozdziah I1 Ad. 2 ust. 2 oraz 
Ad. 4, w czqSci dotyczqcej finansowania przez gminq zabiegBw sterylizacji i kastracji zwierqt 
dornowych wlaicicielom zwierzqt, kt6rzy na stale zamieszkujq na terenie gminy, a takie 
dqcznika Nr 2 do Prograrnu, w czqSci dotycqej  ust. 4 lit. a i b. 

Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynnoici w toku postepowania 
i reprezentowania skar%cego przed sqdem administracyjnym upowainia siq Burmistrza 

Miasta i Gminy Serock. 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock moie ustanawiak pehomocnik6w procesowych. 
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 
UCHWALY NR 199lXXl2016 

RADY MEJSKIEJ W SEROCKU 
z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygniqciem nadzorczym nr LEX-1.413 1.5 1.2016.MS 
6 kwietnia 2016 r., stwierdzil, w zakresie ustalen wskazanych w rozstrzygniqciu, niewainoS6 
uchwaly Nr 185/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 
przyjqcia Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci 
zwierqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku, w zakresie zalqcznika do 
uchwaly, w czeSci dotycqcej Rozdzialu I ust. 6 i 7, Rozdzialu I1 Ad. 2 ust. 2 oraz Ad. 4, 
w czqSci dotyczqcej finansowania przez gminq zabiegow sterylizacji i kastracji zwierzqt 
domowych wiaScicielom zwierqt, ktdrzy na stale zamieszkujq na terenie gminy, a takze 
zalqcznika Nr 2 do Programu, w czqSci dotycqcej ust. 4 lit. a i b., zarzucajqc i i  czqSd ustalen 
zawartych w przedmiotowej uchwale pozostaje w sprzecmoSci z zapisami ustawy o ochronie 
zwierqt i wskazujqc, i i  w Uchwale Nr 185/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
29 lutego 2016 r. przyjmujqcej Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnoSci zwierqt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku, znalazly siq zapisy 
dotyczqce finansowania zabiegdw sterylizacji i kastracji zwierzqt majqcych opiekunow lub 
wldcicieli, zatem nie zwierqt bezdomnych, co do ktbrych, zgodnie ze stanowiskiem Wojewody 
Mazowieckiego mialaby wylqcznie stanowiC cytowana uchwaia. JednoczeSnie Wojewoda 
Mazowiecki wskazuje, iz obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierqt odbywa siq wylqcznie 
w schroniskach dla zwierqt. Tym samym Wojewoda Mazowiecki orzeki, iz gmina moze jedynie 
uregulowad w cytowanym programie wysokoSC Srodk6w finansowych na realizacjq programu 
poprzez kastracjq bqdi sterylizacjq, w odniesieniu do bezdomnych zwierzqt a nie do tych 
posiadajqcych wldcicieli lub opiekun6w. 

W ocenie Rady Miejskiej w Serocku przedmiotowa uchwaia w prawidlowy spos6b 
odnosila siq do kwestii opieki nad bezdomnymi zwierzqtami i zapobiegania bezdomnoSci 
zwierqt. Program przyjqty uchwalq Rady Miejskiej w Serocku, jest przeciei nie tylko 
programem opieki nad bezdomnymi zwierzqtami ale take ,  co zawiera siq w pelnej nazwie 
dokumentu jest rbwniei programem zapobiegania bezdomnoici zwierqt. Sterylizacja i kastracja, 
czyli pozbawienie mozliwoSci rozmnaiania siq zwierzqt nie tylko bezdomnych ale t a k e  
domowych, majqcych wlaicicieli to najskutecmiejsza metoda zapobiegania niekontrolowanej 
rozrodczoSci zwierzqt. Dlatego tez uchwalony Program zaklada takie zachqcanie do tych 
zabieg6w i ich finansowanie wlaScicielom zwierqt, kt6rzy na stale zamieszkujq na terenie 
gminy. Prowadzenie akcji zachqcajqcej wiaScicieli ps6w i kot6w do ich sterylizacji i kastracji jest 
dzialaniem prewencyjnym, ktore dlugofalowo przeloiy si? na ograniczenie bezdomnoici 
zwieqt .  

W tej sytuacji Rada Miejska w Serocku, nie podzielajqc stanowiska Wojewody 
Mazowieckiego zawartego w rozstrzygniqciu nadzorczym, uznaje podjqcie niniejszej uchwaly za 
zasadne. 


