UCHWAŁA NR XLV/343/22
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jednolity dz. U.
z 2018r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 28.02.2022r. w sprawie naprawy programu ochrony powietrza, Rada
Miejska w Lubsku postanawia przekazać petycję do Sejmiku Województwa Lubuskiego jako organu
właściwego do rozpatrzenia petycji, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Bondarenko
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UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2022 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęła petycja, która została skierowana
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Lubsku. Komisja zebrała się w dniu 7 marca 2022 roku, aby pochylić się nad treścią
petycji, a w szczególności żądaniom w niej zawartym. W posiedzeniu Komisji wzięli udział
wszyscy jej członkowie. Członkowie Komisji wysłuchali wyjaśnień Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Burmistrza Lubska oraz zapoznali się z opinią
Kancelarii Prawnej Urzędu Miejskiego w Lubsku. Organem uchwałodawczym wskazanej w
przedmiotowej petycji aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Nr XXII/323/20 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony
powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych jest Sejmik Województwa
Lubuskiego. Samorząd województwa poprzez swoje organy stanowi przepisy prawa miejscowego.
Samorząd gminny nie ma uprawnień umożliwiających zmianę bądź usunięcie kwestionowanych
zapisów. W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji w Lubsku podjęła decyzję
przy 5 głosach za o przekazaniu petycji według właściwości do Sejmiku Województwa
Lubuskiego. Taką rekomendację komisja przedstawia Radzie Miejskiej w Lubsku, celem dalszego
procedowania. Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie
załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
Sporządził: Bartosz Łapa
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