
UCHWAŁA NR XXXIV.274.2022 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 
Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji - z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie podjęcia działań niezbędnych do naprawy 
programu ochrony powietrza Rada Gminy Domaszowice uznaje petycję za bezzasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Jachym 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV.274.2022 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 maja 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 08 marca 2022 r. do Rady Gminy Domaszowice wpłynęła wniesiona w formie elektronicznej petycja 
z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie naprawy programu ochrony powietrza. 

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice pismem nr RG.0004.2.2022.MC z dnia 9 marca 2022 r., przekazał 
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej zaopiniowania. 

Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji, 
opinią radcy prawnego, wysłuchała wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy, dokonała analizy i wydała opinię. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że żądania zawarte w petycji, dotyczące podjęcia w ramach 
dostępnych środków działań niezbędnych do naprawy uchwały nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” 
nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy Domaszowice. 

Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 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. 

Po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy 
Domaszowice postanawia jak w §1 uchwały. 
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