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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2017 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki 
i Piece” z dnia 16.02.2022 r. w sprawie naprawy programu ochrony powietrza, i zapoznaniu się z opinią  
Komisji Skarg Wniosków i Petycji postanawia przekazać petycję według właściwości do Sejmiku 
Województwa Opolskiego, który jest docelowym adresatem petycji. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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Uzasadnienie 

Dnia 16 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy w Świerczowie wpłynęła petycja Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Kominki i Piece”  w sprawie naprawy programu ochrony powietrza. Petycja została 
przekazana Przewodniczącemu Rady Gminy Świerczów. Zgodnie ze Statutem Gminy Świerczów petycja 
została przekazana dnia 17.02.2022 r. Przewodniczącemu Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem 
jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Przewodniczącemu Rady Gminy opinii w sprawie, której petycja 
dotyczy. 

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r. rozpatrzyli petycję i uznali, że petycja 
dotyczy Uchwały Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”. 

W związku z tym należy petycję przekazać według właściwości do Sejmiku Województwa Opolskiego, 
który jest docelowym adresatem petycji. 

Sporządziła: Marta Woźniak 
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