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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 
5 maja 2022 r. znak: NPII.4131.1.457.2022 

Na podstawie art. 98 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Złożyć skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 maja 2022 r. znak: 
NPII.4131.1.457.2022 stwierdzające w całości nieważność uchwały Nr XLI/530/2022 Rady Miejskiej 
w Jaworznie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2022 roku. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA 

 
 

Paweł Silbert 
 

Id: 940AA803-34CB-4182-AC8A-09303406297E. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

W dniu 31 marca 2022 r. Rada Miejska w Jaworznie podjęła uchwałę Nr XLI/530/2022 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Jaworzno w 2022 roku. Wojewoda Śląski pismem z dnia 2 maja 2022 r., znak: 
NPII.4131.1.457.2022 (przesłanym do Urzędu Miejskiego w Jaworznie drogą elektroniczną w dniu 
2 maja 2022 r. o godz.14.55), zawiadomił Radę Miejską w Jaworznie o wszczęciu postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały. W zawiadomieniu pouczono o prawie do złożenia 
wyjaśnień w sprawie oraz że termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego upływa z dniem 
5 maja 2022 r. 

Pomimo bardzo krótkiego terminu do złożenia wyjaśnień, Sekretarz Miasta, działająca z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Jaworzna, w dniu 4 maja 2022 r. odniosła się do przedstawionych zarzutów 
Organu nadzorczego przesyłając stosowne wyjaśnienia. W dniu 5 maja 2022 r. drogą elektroniczną 
Wojewoda Śląski przesłał rozstrzygnięcie nadzorcze znak: NPII.4131.1.457.2022 stwierdzające 
nieważność uchwały Nr XLI/530/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Jaworzno w 2022 roku w całości, jako sprzecznej z art. 11a ust. 2 pkt 4 oraz 
ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 572). 
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia zarzucił, że Program nie spełnia ustawowych przesłanek określonych 
w przepisach ustawy. 

Przedmiotowy Program, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLI/530/2022 Rady Miejskiej 
w Jaworznie z dnia 31 marca 2022 r., uwzględnił Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z dnia 17 września 2021 r. sygn. akt II SA/GI 849/21, w którym uchylone 
zostało ubiegłoroczne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 30 kwietnia 2021 r., znak: 
NPII.4131.1.454.2021, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/391/2021 Rady Miejskiej 
w Jaworznie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2021 r. Sąd 
nie stwierdził wówczas, aby Program unieważniony przez organ nadzoru nosił znamiona istotnego 
naruszenia prawa uzasadniającego stwierdzenie nieważności uchwały w całości, stąd brak było 
podstaw do podjęcia skarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego na podstawie art. 91 ust. 1 u.s.g.  

Powyższy wyrok nie jest jednak prawomocny, został bowiem zaskarżony przez Wojewodę Śląskiego 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 24 stycznia 2022 r. Do dnia dzisiejszego 
nie rozpoznano sprawy. 

Nie zgadzając się ponownie z argumentami przedstawionymi w uzasadnieniu rozstrzygnięcia 
nadzorczego z 5 maja 2022 r., znak: NPII.4131.1.457.2022 przygotowano skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach o uchylenie wydanego przez Wojewodę Śląskiego 
rozstrzygnięcia nadzorczego, stwierdzającego nieważność przedmiotowej uchwały. 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, rozstrzygnięcia organu nadzorczego 
dotyczące gminy podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem 
w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała 
lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie 
nadzorcze. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Jaworzno,10.05.2022 r. 

Opracowała: Marzena Adamczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
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