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RF.0012.4.2.2022.KSWIP

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 4 maja 2022 roku
w godz. 15.10-15.40 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Jańczak Elżbieta,
2. Podpołucha Aneta,
3. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że posiedzenie dotyczyć będzie:
1. Rozpatrzenia petycji z dnia 9 marca 2022 roku przesłanej przez Cech Zdunów

Polskich w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza.

Ad.1. Rozpatrzenie treści petycji.
Cech Zdunów Polskich wnosi do rad gmin oraz burmistrzów/wójtów/prezydentów o podjęcie
w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań niezbędnych do
naprawy następujących uchwał:

1) Uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca
2020r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,

2) Uchwała nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca
2020r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miast Kalisz,

3) Uchwała nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca
2020r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
poznańska.

tak, aby usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi
ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno
kawałkowe, pellet, brykiet drzewny). Wnoszą o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń
eksploatacji kominków i pieców na drewno, w szczególności miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu.

Po zapoznaniu się z treścią petycji zostało opracowane następujące stanowisko członków
komisji.
Komisja dokonała kontroli petycji pod względem formalnym,
Ustalono, że petycja spełnia wymogi formalne.

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, programy ochrony
powietrza w drodze uchwały ustanawia sejmik województwa.
Zdaniem członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miasta i Gminy Dolsk nie
posiada kompetencji do zmiany uchwał organu stanowiącego innej jednostki samorządu
terytorialnego. Żaden z przepisów prawa nie upoważnia rady gminy do podejmowania
żądanych w petycji uchwał.
Komisja wyraziła opinię, że petycję należy uznać za niezasadną.

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwałę nr
3/KSWIP/2022  o następującej treści:
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Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18 z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. –
Statut Gminy Dolsk Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 9 marca 2022r. złożonej przez Cech Zdunów Polskich w
Zdunach, w sprawie podjęcia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa uznaje się za
niezasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za przyjęciem uchwały nr 3/KSWIP/2022
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

· Podpołucha Aneta – za,
· Jańczak Elżbieta – za,
· Rzepczyński Jan – za,

Wobec braku zapytań, Przewodnicząca komisji o godz. 15.40 zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca komisji
    Aneta Podpołucha

   Protokolant
Julia Kotkowiak


