
UCHWAŁA NR LXIV/579/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów 
ochrony powietrza według właściwości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 870) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów ochrony 
powietrza uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji i w związku z powyższym postanawia przekazać 
petycję do podmiotu właściwego do jej rozpoznania, tj., do Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie do wykonania uchwały, w tym 
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

W dniu 24 marca 2022 r. do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rymanowie wpłynęła 
petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rymanowie dokonała analizy wniesionej petycji. 

Komisja ustaliła, co następuje: 

Treść  wniesionej przez Cech Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 
petycji zawiera postulaty, które nie mieszczą się w zakresie kompetencji gminy. Przedmiotem petycji 
zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 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. 

Należy zauważyć, że kompetencje rady gminy, jako organu stanowiącego jednostki  samorządu 
terytorialnego – gminy, określa precyzyjnie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) (dalej jako s.g.) i przepis ten, jak i przepisy innych 
aktów o randze ustawy nie przyznają radzie gminy ustrojowych kompetencji do decydowania w zakresie 
przedstawionej problematyki. 

W związku z powyższym proponuje się petycję przekazać organowi właściwemu. W mniemaniu Komisji 
organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Rymanowie uznaje się 
za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji i postanawia ją przekazać Marszałkowi Województwa 
Podkarpackiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie 

  

Andrzej Pitrus 
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