
UCHWAŁA NR XLII/614/2022 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 i 583) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta i Gminy Kórnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Miasta i Gminy Kórnik za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji 

wniesionej w dniu 9 marca 2022 r. w sprawie dotyczącej naprawy i programów ochrony 

powietrza i postanawia się przekazać przedmiotową petycję Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Kórnik, 

którego upoważnia się do: 

1. przekazania petycji według właściwości, 

2. przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem wnoszącemu petycję – jako 

zawiadomienie o przekazaniu petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLII/614/2022 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 30 marca 2022 r. 
 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

  

     W dniu 9 marca 2022 r. wpłynęła drogą elektroniczną petycja w sprawie naprawy 

i programów ochrony powietrza. W treści petycji wniesiono o podjęcie, w ramach 

dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań niezbędnych do naprawy 

3 uchwał przyjętych w lipcu 2020 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

w sprawach określających Programy ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, miasta 

Kalisza oraz aglomeracji poznańskiej. Naprawa ww. uchwał miałaby polegać na usunięciu 

z ich zapisów wszelkich ograniczeń eksploatacji urządzeń spełniających wymogi 

ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno 

kawałkowe, pellet, brykiet drzewny). 

      Analiza treści petycji wskazuje, iż Rada Miasta i Gminy Kórnik, jako organ 

stanowiący samorządu gminnego, nie jest organem właściwym do rozpoznania powyżej 

petycji. Rozpatrzenie przedmiotowej petycji leży w kompetencji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, jako organu stanowiącego samorządu wojewódzkiego. 

      Z tego względu Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik 

na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 r. rekomendowała przekazanie petycji Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

      Rozpatrując przedmiotową petycję Rada Miasta i Gminy Kórnik uznała stanowisko 

Komisji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o przekazaniu 

petycji Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady  
Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski  
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