UCHWAŁA NR XXXIX/314/2021
RADY GMINY TERESIN
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:
§1
Przekazuje się Wójtowi Gminy Teresin - do rozpatrzenia według właściwości - petycję
wniesioną przez Pana Przemysława Kopca dotyczącą podjęcia działań w sprawie poprawy
jakości powietrza, w oparciu o argumentację zawartą w uzasadnieniu do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując
go do przesłania niniejszej uchwały wnoszącemu petycję.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/314/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 21 czerwca 2021 r.
W dniu 1 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Teresin wpłynęła petycja Pana Przemysława
Kopca skierowana do Rady Gminy oraz do Wójta Gminy.
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia konkretnych działań w celu poprawy jakości
powietrza. Są to działania polegające na: uruchomieniu punktu konsultacyjnego programu
„Czyste Powietrze”, zawarcie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej porozumienia o współpracy w tym zakresie, wyasygnowanie z budżetu gminy środków
na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców, przeznaczenie w budżecie gminy środków
na zakup czujników jakości powietrza oraz podawanie w Biuletynie Informacji Publicznej
informacji o liczbie pieców bezklasowych na terenie gminy i jej stałej aktualizacji.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
która w wyniku przeprowadzonego postępowania i po dokonaniu analizy treści wniesionego
dokumentu przygotowała stanowisko i przedłożyła go Radzie Gminy.
Z przedstawionego Radzie Gminy stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
wynika, że żądania zawarte w petycji wiążą się z zabezpieczeniem środków w budżecie,
zatem organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest Wójt Gminy. Zgodnie bowiem
z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały
budżetowej, jak i dokonywania zmian w budżecie przysługuje wyłącznie Wójtowi.
Również ustawa o samorządzie gminnym (art. 60 ust. 2) przypisuje Wójtowi wyłączne prawo
dokonywania wydatków budżetowych oraz zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
Rada Gminy natomiast, zgodnie z kompetencją, rozważyć może propozycje wpisania
do budżetu nowych zadań i przeznaczenia wydatków na ich realizację z chwilą przedłożenia
przez Wójta stosownego projektu uchwały.
Rada Gminy podzieliła pogląd zawarty w stanowisku Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji i postanowiła o przekazaniu przedmiotowej petycji Wójtowi Gminy Teresin
do rozpatrzenia według właściwości.
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