
UCHWAŁA NR XLVIII/533/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  
poz. 559 i 583) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.870) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu petycji z dnia 4 marca 2022r. w przedmiocie "naprawy uchwały" Nr XX/193/2020 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza 
dla województwa opolskiego", Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia 
i przekazuje ww. petycję do Sejmiku Województwa Opolskiego, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

§ 2. Uzasadnienie przekazania petycji zgodnie z właściwością stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do przekazania petycji do Sejmiku 
Województwa Opolskiego i poinformowania o tym podmiot wnoszący petycję. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/533/2022 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 marca 2022 r. 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie  dniu 4 marca 2022r. wpłynęła petycja w przedmiocie "naprawy uchwały" 
Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu 
ochrony powietrza dla województwa opolskiego" tj. usunąć z niej wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń 
spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno 
kawałkowe, pellet, brykiet drzewny). Podmiot wnoszący petycję wniósł również o zniesienie wszelkich 
zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno (biopaliwo stałe), w szczególności 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz.Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gogolinie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniach 07 marca 2022 r. i 14 marca 2022 r. odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze złożoną petycją i po analizie 
jednogłośnie stwierdziła, że Rada Miejska w Gogolinie nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. 
Uznała, że organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest Sejmik Województwa Opolskiego jako organ, 
który podjął uchwałę będącą przedmiotem petycji. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) 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. W związku z powyższym 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że petycję należy przekazać zgodnie z właściwością tj. do Sejmiku 
Województwa Opolskiego. 

W świetle powyższego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada 
Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia przedłożonej petycji i postanawia przekazać 
ww. petycję do Sejmiku Województwa Opolskiego jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. 
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