
Projekt

z dnia  5 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) i art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1195 ze zm.)

na wniosek Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa,

RADA MIASTA RYBNIKA
uchwala :

§ 1. 1. Nie uwzględnić petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku w sprawie 
podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany herbu Miasta Rybnika według wzoru dołączonego w załączniku do 
petycji i określenie jego obowiązywania do czasu, gdy zanieczyszczenie powietrza w Rybniku osiągnie poziom 
dopuszczalny przepisami prawa.

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia oraz przesłania treści uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia....................2017 r.

Uzasadnienie

Dnia 9 listopada 2016 roku do Rady Miasta Rybnika wpłynęła petycja Stowarzyszenia Rybnicki Alarm 
Smogowy z siedzibą w Rybniku w sprawie podjęcia uchwały o zmianie herbu Rybnika na wzór dołączony w 
załączniku petycji (pozostawiając Radzie do rozstrzygnięcia kwestie ostatecznej wielkości i proporcji, techniki 
wykonania) i określenie okresu jego obowiązywania do czasu, gdy zanieczyszczenie powietrza w Rybniku 
osiągnie poziom dopuszczalny, określony przepisami prawa.

1. Aktualny herb Rybnika przyjęty został uchwałą Rady Miasta w 2000 roku. Uchwała poprzedzona została 
żmudną procedurą zebrania uwag od znawców problematyki heraldycznej, zakończonej pozytywną opinią ministra 
właściwego ds. administracji po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej, grupującej grono wybitnych 
autorytetów w dziedzinie heraldyki. Zasady obowiązujące przy tworzeniu herbu, zdaniem Komisji Heraldycznej 
powinny uwzględniać m.in. stosowanie przez miasta herbu, który jest najstarszy w dziejach gminy.

2. W ślad za przyjęciem herbu, przyjęto z biegiem czasu wzory kolejnych symboli miasta takich jak flaga, 
łańcuch czy sztandar, a także miejskich odznak i medali. Wszystkie te symbole zawierają wzór herbu miasta oraz 
pozytywne opinie właściwych organów państwowych.

3. Herb jest ważnym symbolem jednoczącym społeczność lokalną. Z tego też powodu został umieszczony na 
urzędowych pieczęciach, tablicach, ale także na wielu materiałach informacyjno-promocyjnych zarówno urzędu, 
miejskich jednostek, jak i  rybnickich firm.

4. Nie stosuje się w polskim prawodawstwie przyjęcia herbu tylko na określony czas – tak jak chce 
stowarzyszenie tj. np. do czasu gdy  zanieczyszczenie powietrza w Rybniku osiągnie poziom dopuszczalny, 
określony przepisami prawa. Herb każdego miasta jest wartością trwałą. Jest nierozerwalnie związany z tradycją 
historyczną i  powodem do dumy każdego mieszkańca. Herb ukształtowany został na przestrzeni wieków, ma 
odniesienia do kilkusetletniej historii naszego miasta, stąd brak jest jakichkolwiek podstaw, aby zmieniać go z 
powodu teraźniejszych zdarzeń.

5. Rada Miasta w pełni popiera walkę ze smogiem. W mieście podejmowanych jest szereg inicjatyw w tym 
kierunku jak np. przyjęcie regulaminu dopłat do inwestycji ekologicznych, promującego rozwiązania najbardziej 
ekologiczne, pozyskanie funduszy z WFOŚiGW, nawiązanie współpracy z miastami subregionu, powstanie 
ekopatroli straży miejskiej i kampanie edukacyjne. Potrzebna jest zmiana świadomości mieszkańców w zakresie 
spalania odpadów i najgorszych gatunków węgla oraz przede wszystkim przyjęcie rozwiązań systemowych na 
poziomie województwa czy kraju.

Mając na uwadze powyższe argumenty odmawia się uwzględnienia petycji.
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