
UCHWAŁA NR IX/52/19
RADY GMINY GRABOWO

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Mniejsza emisja wtórna - Czyste powietrze -
Zmieniamy Gminy na Lepsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy Grabowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nie uwzględnia się petycji w sprawie inicjatywy Mniejsza emisja wtórna - Czyste powietrze - 
Zmieniamy Gminy na Lepsze.

2. Uzasadnienie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Grabowo zobowiązując go do 
przesłania wnioskodawcy odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wiśniewski
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                  Załącznik do uchwały Nr IX/52/19 

                        Rady Gminy Grabowo 

                                                                                                                  z dnia 5 września 2019 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870), zwanej dalej 

„ustawą”, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą 

osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwanej dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy 

publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji publicznej. W myśl art. 2 ust. 2 pkt 1-2 ustawy, petycja może być złożona 

w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Zgodnie z art. 

2 ust. 3 ustawy, przedmiotem petycji 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. Petycja, na podstawie art. 10 ust. 1 powinna być rozpatrzona bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

W dniu 7 czerwca 2019 na adres gminy Grabowo wpłynęła petycja firmy Szulc- Efekt sp. z o.o. 

zatytułowana Mniejsza emisja wtórna - Czyste powietrze - Zmieniamy Gminy na Lepsze,  w której podmiot 

ten wnioskuje o: 

- zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie 

modernizacja parku maszynowego  z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa – a co za tym 

idzie – zwiększenia udziału bardziej ekologicznych paliw – typu – skroplony gaz ziemny, etc. 

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Grabowo dokonała w dniu 24 czerwca 2019r. analizy 

treści złożonej petycji i oceny jej zasadności.  

Odnosząc się do treści petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Grabowo stwierdziła, co 

następuje: 

1. W budżecie gminy na bieżący rok nie zaplanowano zakupu nowych pojazdów służących do 

oczyszczania terenu gminy. 

2. Postępowanie przetargowe w tym zakresie będzie zależne od stanu finansowego gminy. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w 

rozumieniu ustawy o petycjach. 
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