
UCHWAŁA NR 173/XII/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Na podstawie:

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

- art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870),

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 5 czerwca 2019 r. Pana Tomasza Miłowskiego w sprawie zainicjowania 
akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Miasta Rybnika, Rada Miasta Rybnika postanawia 
przekazać petycję do Prezydenta Miasta Rybnika jako organu właściwego do rozpatrzenia petycji.

§ 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
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Załącznik do uchwały Nr 173/XII/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 czerwca 2019 r.

W dniu 6 czerwca 2019 r. do Rady Miasta Rybnika wpłynęła petycja Pana Tomasza Miłowskiego w sprawie 
zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Miasta Rybnika z dnia 5 czerwca 
2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią petycji na posiedzeniu w dniu 12 czerwca oraz 26 czerwca br., ustalono że Rada 
Miasta Rybnika nie jest podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia, jest nim natomiast Prezydent Miasta 
Rybnika.

Powyższe stanowisko jest uzasadnione następującymi okolicznościami.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1614 ze zm.):

- obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób 
fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym,

- organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych dla ochrony przyrody,

- obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych 
środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej 
w dziedzinie ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe uchwałą nr 189/XIII/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. Rada Miasta Rybnika 
przyjęła statut jednostki organizacyjnej Miasta – Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. Zgodnie z § 3 ww. 
statutu Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje zadania Miasta Rybnika m.in. w zakresie tworzenia i władania oraz 
całorocznego utrzymania roślinności we wszystkich fazach wegetacyjnych na terenie obiektów zieleni 
miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną lub innych zadań przekazywanych do realizacji przez 
Prezydenta Miasta. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, to Prezydentowi Miasta Rybnika 
przysługuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjnie Miasta, w tym nad 
Zarządem Zieleni Miejskiej.

Jednocześnie należy zauważyć, że Rada Miasta Rybnika uchwałą nr 418/XXVII/2016 z dnia 17 listopada 
2016 r. przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, z którego wynika, że Miasto Rybnik 
powinno podejmować również działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z art. 30 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
należy określenie sposobu wykonywania uchwał. Mając na uwadze powyższe, to Prezydent Miasta Rybnika 
jest właściwym organem do rozpatrzenia petycji z dnia 5 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym petycję należy przekazać do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Rybnika.
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