
UCHWAŁA NR XIV/94/2019
RADY GMINY GODÓW

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej 
w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Na podstawie  art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9, ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018 r. 
poz. 870) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 15.11.2019 r. o zainicjowanie i przeprowadzenie bez 
zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe petycję uznaje się 
za zasadną.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Godów poinformuje podmiot wnoszący 
petycję.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Tomas
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Załącznik do uchwały Nr XIV/94/2019

Rady Gminy Godów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji

W dniu 15.11.2019 r. do Urzędu Gminy Godów wpłynęła petycja o zainicjowanie
i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na 
paliwa stałe.

Z przepisów art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że Rada Gminy rozpatruje skargi na 
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli. 
W dniu 15.11.2019 r. Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Godów, która podjęła czynności mające na celu jej rozpatrzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godów na posiedzeniu w dniu 28.11.2019 r. z udziałem 
wnoszącego petycję, przeanalizowała dotychczasowe działania Wójta w zakresie walki ze smogiem 
i działania prowadzone na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W zakresie działań profilaktycznych od wielu 
lat prowadzone są szeroko zakrojone akcje informacyjne. Stosowne ulotki i informacje były już 
kolportowane wraz z miesięcznikiem „Jesteśmy“. Gmina partycypowała przy produkcji filmu 
proekologicznego z udziałem Honorowego Obywatela Gminy Franciszka Pieczki „Nie truj sąsiada“. 
Informacje dotyczące możliwości wymiany źródeł ciepła, instalacji paneli solarnych lub ogniw 
fotowoltaicznych są stale dostępne w Referacie Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych oraz u właściwych pracowników Urzędu Gminy.

Komisja wnioskuje o podjęcie następujących działań profilaktycznych poprzez:

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy ulotki informacyjnej Ministerstwa Środowiska z portalu 
czysteogrzewanie.pl załączone do petycji,

- zwrócenie się o umieszczenie w/w materiałów informacyjnych na stronach internetowych Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Szkół, Przedszkoli i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki, na stronach internetowych Sołectw i OSP,

- przekazywanie ulotki dot. prawidłowego użytkowania kotłów grzewczych na paliwo stałe mieszkańcom, 
u których dokonywane są kontrole w związku z Alarmem Smogowym,

- umieszczenie treść ulotek w miesięczniku „Jesteśmy"

- dołączanie ulotki do decyzji podatkowych przekazywanych mieszkańcom.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o uznanie petycji za zasadną i pojęcie w/w działań 
profilaktycznych. Za wnioskiem głosowali wszyscy obecni członkowie Komisji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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