
UCHWAŁA Nr 45/LII/2022

RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 18 b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 6 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

* 1. Uznaje się Radę Gminy Żabia Wola za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji

Cechu Zdunów Polskich z dnia 3 marca 2022 r. i przekazuje się przedmiotowe wystąpienie do Sejmiku

Województwa Mazowieckiego jako organu właściwego do jego załatwienia.

* 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola do przekazania egzemplarza

uchwały oraz petycji do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przekazania egzemplarza niniejszej

uchwały wnoszącemu petycję.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 3 marca 2022 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej,

wpłynęło wystąpienie Cechu Zdunów Polskich dotyczące podjęcia w ramach dostępnych

środków prawnych i kompetencji, działań celem naprawy „Programu ochrony powietrza dla stref

w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe

substancji w powietrzu”.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.

poz. 870) petycja może być m.in. złożona w interesie publicznym, zaś 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.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja złożona

do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Zgodnie z art. l8b. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

oraz ~ 89a. Statutu Gminy Żabia Wola stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/XIX/2016 Rady Gminy

Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj.

Maz. z dnia 28 września 2016 r., poz. 8420 ze zm.) rozpatrzeniem skierowanych do Rady petycji zajmuje

się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Po analizie wystąpienia i zawartych w nich postulatów ustalono, że Uchwała Nr 115/20

z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie

mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

została podjęta przez organ stanowiący Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zmiana

bądź uchylenie przedmiotowego aktu nie leży w kompetencji Rady Gminy Żabia Wola,

Ponadto uchwała Sejmiku Województwa określa program ochrony powietrza wraz z planem działań

krótkoterminowych dla stref w województwie mazowieckim, który jest odpowiedzią na regionalne

i lokalne potrzeby w zakresie ochrony powietrza.

Zgodnie z ~ 13 ww. uchwały organami właściwymi w sprawach wydania aktów prawa miejscowego,

umożliwiających realizację Programu, są m.in. rady gmin. Rady Gmin podejmując uchwały

- są zobligowane do przestrzegania aktów prawa wyższego rzędu, wobec powyższego Rada Gminy

nie ma legitymacji do stanowienia prawa które byłoby sprzeczne z przywoływaną uchwałą.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Żabia Wola uznaje, że organem władnym do rozpatrzenia

petycji Cechu Zdunów Polskich jest Sejmik Województwa Mazowieckiego, wobec czego zasadne

jest przekazanie wystąpienia do w/w organu.



Z uwagi na fakt, że kwestie poruszone w przedmiotowej petycji mają istotne znaczenie

m.in. dla lokalnej społeczności Radni Gminy Żabia Wola zamierzają podjąć działanie w celu

wypracowania oficjalnego stanowiska Rady Gminy w przedmiotowej sprawie.
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