
UCHWAŁA NR XLIV/419/22 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 28 marca 2022 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Miejska w Ozimku uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Ozimku uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 
2022r. w sprawie naprawy uchwały nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020r. 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego. 

2. Petycję, o której mowa w ust. 1 przekazuje się do rozpatrzenia Sejmikowi Województwa Opolskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przekazania petycji właściwemu organowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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Uzasadnienie 

Organy samorządu terytorialnego rozpatrują petycje zgodnie ze swoją właściwością. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z2018r. poz. 870) adresat petycji, 
który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jak w terminie 30 dni do 
podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący 
petycję. 

Złożona do Rady Miejskiej w Ozimku petycja z dnia 4 marca 2022 r. przez Cech Zdunów Polskich 
dotyczy naprawy uchwały nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020r. 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Opolskiego. 

Zgodnie ze stanowiskiem Marszałka Województwa Opolskiego wyrażonym w piśmie 
DOŚ.7013.1.2022.KN oraz po analizie obowiązujących przepisów należy wskazać, iż zarówno Rada 
Miejska w Ozimku, jak i Burmistrz Ozimka nie są organami właściwymi do rozpatrzenia wymienionej 
petycji. Podjęcie wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały nr XX/193/2020 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla 
Województwa Opolskiego nie leży w kompetencji ww organów. Uchwała ta została podjęta na szczeblu 
wojewódzkim i ewentualna ingerencja w jej treść może zostać dokonana wyłącznie przez organ jakim jest 
Sejmik Województwa Opolskiego. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku uznaje, że 
petycję należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Sejmikowi Województwa Opolskiego. 
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