UCHWAŁA NR XVII/226/20
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie przekazania Wójtowi Gminy petycji w zakresie należącym
do właściwości organu wykonawczego gminy
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się postulaty petycji z dnia 20 lutego 2020 r. dotyczące wprowadzenia programu aktywnych
konsultacji, powołania koordynatora do spraw zwalczania problemu smogu na obszarze Gminy Suchy Las,
zwiększenia wydatków na zajęcia edukacji ekologicznej oraz zwiększenia efektywności w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na działania ekologiczne, według właściwości Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o przekazaniu postulatów petycji wskazanych w § 1 Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XVII/226/20
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg Wniosków i Petycji popiera każdą inicjatywę, która zmierza do poprawy
jakości powietrza oraz może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na
środowisko.
Komisja wyraża pogląd o konieczności zasięgnięcia opinii pozostałych komisji Rady
Gminy oraz uzyskania informacji o aktualnym stanie zagrożenia czystości powietrza na terenie
Gminy Suchy Las od podmiotów mających wiedzę w tym zakresie, w szczególności od Straży
Gminnej Gminy Suchy Las, przed zarekomendowaniem Radzie Gminy sposobu rozpatrzenia
petycji w zakresie należącym do właściwości Rady Gminy.
Zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przedmiotem petycji może
być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji adresata petycji. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy adresat petycji, który jest niewłaściwy
do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej
złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie
podmiot wnoszący petycję. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez
różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz
przekazuje ją niezwłocznie, nie później niż w terminie o którym mowa wyżej, do pozostałych
właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Wobec powyższego, ponieważ zdaniem Komisji, jedynie postulaty dotyczące:
„przygotowania i przyjęcia uchwał których przedmiotem będzie dofinansowanie wymiany starych
pieców opalanych paliwami stałymi i powodujących niską emisję oraz wprowadzenie stałego
dofinansowania opłat (rachunków) za ogrzewanie budynków paliwami gazowymi dla
mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej" mogą być przedmiotem obrad Rady, w pozostałym
zakresie rekomenduje się przekazanie postulatów petycji Wójtowi Gminy Suchy Las.

