
UCHWAŁA NR 144/XI/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia komisji Rady Miasta Rybnika 
do spraw walki z niską emisją

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

- art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870),

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. 1. Nie uwzględnić petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia komisji Rady Miasta Rybnika do 
spraw walki z niską emisją.

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Id: 491BB36D-EC19-4D2C-9E0B-259EA9974818. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr 144/XI/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 maja 2019 r.

Uzasadnienie

Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów 
w sprawach dotyczących petycji. 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. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu 
wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą

W dniu 19 marca 2019 r. do Rady Miasta Rybnika wpłynęła petycja Pana Tomasza Miłowskiego w sprawie 
utworzenia komisji Rady Miasta Rybnika do spraw walki z niską emisją.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. po wstępnej weryfikacji treści petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
skierowała petycję do Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika w celu uzyskania jego stanowiska w kwestii 
powołania dodatkowej komisji przy Radzie Miasta Rybnika zgodnie z treścią petycji Pana Tomasza 
Miłowskiego.

Pismem z dnia 13 maja 2019 r. Przewodniczący Rady Miasta Rybnika wskazał, że dotychczas Rada Miasta 
Rybnika omawiała tematy związane z ekologią oraz niską emisją podczas posiedzeń Komisji Przemysłu 
Górniczego, Ekologii i Rolnictwa. Ponadto, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika podniósł, że planuje 
w trakcie sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 23 maja lub 27 czerwca br. Złożyć projekt uchwały dotyczący 
zmiany nazw komisji Rady Miasta. Wspominana Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa 
otrzymałaby nazwę – Komisji Ochrony Powietrza, Ekologii i Przemysłu. Jednocześnie do zadań komisji 
zostałyby dodany następujący zakres tematyczny: opiniowanie spraw związanych z ochroną powietrza przed 
skutkami niskiej emisji. W ocenie Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika komisja zajmująca się ochroną 
powietrza, ekologią i przemysłem, będzie wyczerpywać potrzeby w tym zakresie.

W toku prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócono uwagę, że w obecnej kadencji Rady Miasta 
Rybnika przedmiotem obrad w dniu 29 listopada 2018 r. był wniosek o utworzenie Komisji Ochrony Powietrza 
przed szkodliwymi dla zdrowia substancjami pochodzącymi ze spalania paliw (w skrócie Komisja 
Antysmogowa), aczkolwiek wniosek został odrzucony.

Dodatkowo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy protokołów z posiedzeń Komisji 
Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa z obecnej kadencji Rady Miasta Rybnika. Dokonana analiza 
pozwala stwierdzić, że tematy związane z ekologią oraz niską emisją stanowią tematy pierwszoplanowe 
posiedzeń owej komisji. Wobec tego nie sposób uznać, że Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa 
nie poświęca tematyce walki z niską emisją należnej uwagi. Tym samym, na obecnym etapie brak jest 
uzasadnionych podstaw do utworzenia dodatkowej komisji branżowej, której zadaniem byłoby skupienie 
tematów związanych jedynie z ekologią i niską emisją.

Powyżej przedstawione argumenty były podstawą uznania petycji za nieuzasadnioną. Argumentacja ta 
została uznana przez Radę Miasta Rybnika, w wyniku, czego Rada Miasta Rybnika podjęła rozstrzygnięcie jak 
w sentencji niniejszej uchwały.
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