
UCHWAŁA NR XXXIII/243/2022 

RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 870) Rada Gminy Gizałki - po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i petycji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Gminy Gizałki za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji wniesionej drogą 

elektroniczną w dniu 9 marca 2022 r. od ……………………, wnoszącej do Rady Gminy Gizałki o 

podjęcie działań niezbędnych w sprawie naprawy programów ochrony powietrza i w związku z tym 

zmiany uchwał: 

1) NR XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, 

2) NR XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz, 

3) NR XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska 

§ 2. Przekazuje się petycję do załatwienia zgodnie z właściwością do Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki do zawiadomienia wnoszącego petycję o 

jej przekazaniu zgodnie z właściwością. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady  

Roman Rojewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXIII/243/2022 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu  

 W dniu 9 marca 2022 roku do Urzędu Gminy w Gizałkach za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail) wpłynęła petycja w sprawie podjęcia działań niezbędnych do naprawy uchwał: 

1) NR XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, 

2) NR XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz, 

3)NR XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia 

Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska 

W zakresie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących 

jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny).                                                

W dniu 23 marca 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała wnikliwej analizy argumentów 

stawianych w petycji, w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870) 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. 

Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot, w zakresie zadań i kompetencji którego 

mieści się żądanie (przedmiot) petycji. Postulaty zawarte w petycji ……………. nie mieszczą się w 

zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Gizałki. W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku 

innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać 

petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie 

leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Gizałki, to nie może też być przedmiotem jej działań. Komisja 

po zapoznaniu się ze złożoną petycją ustaliła jak poniżej. ·Uznać, że organem właściwym do 

rozpatrzenia przedmiotu petycji jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. ·Zarekomendować Radzie 

Gminy Gizałki skierowanie petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. Jednocześnie, stosownie 

do treści art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach zawiadamiam, iż sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi. 

Przewodniczący Rady 

Roman Rojewski 

 

 

 

 

 


