
UCHWAŁA NR 364/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 9 marca 
2022 r.) 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 
oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Przemęt 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać petycję Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 9 marca 
2022 r.), Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, którego zobowiązuje się  do 
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 364/2022

Rady Gminy Przemęt

z dnia 28 marca 2022 r.
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Uzasadnienie 

do uchwały nr 364/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia   28 marca 2022 r.  w sprawie: rozpatrzenia 
petycji  Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 9 marca 2022 r.). 

W dniu 9 marca 2022 roku drogą elektroniczną wpłynęła petycja Cechu Zdunów Polskich . 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz Statutu Gminy Przemęt, petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w celu wydania opinii. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 roku, po dyskusji i analizie dokumentów, zarekomendowała 
Radzie Gminy Przemęt przekazanie petycji według właściwości Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

Komisja wskazała w szczególności, że art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) stanowi, że 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. 

         Osoba składająca petycję domagała się podjęcia przez Radę Gminy Przemęt, w ramach dostępnych 
środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań niezbędnych do naprawy następujących uchwał: 

- UCHWAŁA NR XXI/391/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. 
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 

- UCHWAŁA NR XXI/392/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. 
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz 

- UCHWAŁA NR XXI/393/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. 
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska 

tak, by usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu 
i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny). 

Zmiana wyżej wymienionych uchwał, nie leży w kompetencjach rady gminy. Powyższe zagadnienia są 
regulowane przez Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2022.547 t.j. z 
dnia 2022.03.08).  

 Opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. 
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