
UCHWAŁA NR XLVII / 250 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku  o petycjach  ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 870)          
u c h w a l a      s i ę,     co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji  Cechu Zdunów Polskich  z dnia 8 marca 2022 roku, petycję uwzględnia się. 
Stanowisko Rady Gminy Szczytniki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki zawiadomi podmiot 
wnoszący petycję. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Szczytniki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczacy Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII / 250 / 2022 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 19 maja2022 r. 

STANOWISKO 
Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 19 maja 2022 roku 

Rada Gminy Szczytniki zwraca się do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  o usunięcie z Uchwał: Nr 
XXI / 391 / 20  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia 
Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, Nr XXI / 392 / 20  Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasta 
Kalisz, Nr XXI / 393 / 20  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie 
określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska   – wszelkich ograniczeń eksploatacji 
urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu  i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii 
(drewno kawałkowe, pelet, brykiet drzewny), o zniesienie zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków 
i pieców na drewno ( biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających 
wymogi Ekoprojektu. 

Przedmiotowe stanowisko powstało w związku z uwzględnieniem petycji Cechu Zdunów Polskich  z dnia 
8 marca 2022 roku, której uzasadnienie Rada Gminy Szczytniki uznała za przekonujące i zasługujące na 
uwzględnienie. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR  XLVII/  250   / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia  19 maja 2022 r. 
 

            w sprawie rozpatrzenia petycji 
 

 
W dniu 8 marca 2021 r. do Urzędu Gminy w Szczytnikach wpłynęła petycja Cechu Zdunów 

Polskich  w sprawie zmian programu ochrony powietrza . 
 Na sesji w dniu 24 marca 2022 roku  Rada Gminy Szczytniki zapoznała się z treścią niniejszej 
petycji,  i przekazała ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 W dniu 25 kwietnia 2022 r.   niniejsza petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków  i 
Petycji.  Po zbadaniu spełnienia wymogów formalnych oraz przeprowadzonej analizie treści żądań  
zawartej w petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że petycja zasługuje na jej 
uwzględnienie. 
 W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy 
Szczytniki  pozytywne rozpatrzenie ww. petycji, uwzględnienie petycji. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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