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Kolbuszowa, dnia 26.02.2020r.

Pani Agnieszka Hodor

Informujg, 2e na sesji w dniu 25 lutego 2020 roku Rada Miejska w Kolbuszowej

rozpalrzyla skierowan4 przez mieszkafrc6w gminy Kolbuszowa petycjg, dotyczqcq poprawy

jakoSci powietrza w Gminie Kolbuszowa, uznajqc jq ,a zasluguj4c4 na uwzglgdnienie.

W zalqczeniu przesylam Uchwalg Nr XIXl24ll20 w przedmiotowej sprawie wraz

z uzasadnieniem.
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Uchwala Nr XIX/241120

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie uznania pefycji mieszkaric6w dotycz4cej poprawy jakoSci powietrza
w Gminie Kolbuszowa za zaslugujQcQ na uwzglgdnienie

Na podstawie art. l8b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. 22019 r. poz.506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z ll lipca 2014 roku o petycjach (tj.
Dz.U.22018 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$ I . Uznaje sig, 2e wniesiona w dniu l9 listopad a2019 roku petycj a dotyczqca poprawy jakoSci

powietrza w Gminie Kolbuszowa zasluguje na uwzglgdnienie.

$2. Uzasadnienie dla sposoburozpatrzenia petycji stanowi zal.qcznik do uchwaly.

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Kolbuszowej

zawiadomi wnosz4cego.

$4. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Rady Miejs
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uzasadnienie

W dniu l9 listopada2}l9 roku do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej wplyngla petycja
mieszkafrc6w Gminy Kolbuszowa, skierowana do Rady Miejskiej w Kolbuszowej, dotyczqca
poprawy jakoSci powietrzaw Gminie Kolbuszowa. W powylszej petycji mieszkaricy postulujq
o realizacjg nastgpuj4cych zadah:

- pozyskanie Srodk6w z programu ,,Czyste powietrze" w celu wsparcia mieszkaric6w
w formie dofinansowania do wymiany starych kotl6w centralnego ogrzewania,

- rozpoczgcie akcji edukacyjnej wSr6d mieszkafrc6w, kt6ra przybliLy spos6b palenia
w piecach metod4 tzw. od g6ry,

- podjgcie akcji edukacyjnej wSr6d dzieci i mlodzieZy dotycz4cej szkodliwoSci palenia
Smieci w piecach CO,

- zakup przezUrz4d Miejski w Kolbuszowej drona przystosowanego do kontroli jakoSci
spalin z piec6w na terenie Gminy.

Rada Miejska w Kolbuszowej po zasiggnigciu opinii Komisji Skarg, Wniosk6w
i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej uznaje petycjg za zaslugujqcq na uwzglgdnienie.
Nalezy j ednoczeSnie zaznaczyc, 2e Zqdania zawafie w opisywanej petycj i sE w znacznej czgSci
spelnione przez Gming Kolbuszowa.

- Program ,,Czyste powietrze" jest realizowany na terenie wojew6dztwa
podkarpackiego przez Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
W porozumieniu z Funduszem,UrzEd Miejski w Kolbuszowej udziela pomocy w wypelnianiu
wniosk6w o dofinansowanie inwestycji polegaj4cych na wymianie starych i nieefektywnych
Zrodel ciepla na paliwo stale na nowoczesne 2r6dla ciepla spelniaj4ce najwylsze normy, jak
i przeprowadzenie lowarzyszqcych temu prac termomodernizacyjnych budynku. W kazdy
pi4tek w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej w sali nr I dyzuruje pracownik Urzgdu
Miejskiego, kt6ry udziela informacji na temat programu ,,Czyste powietrze" oraz Swiadczy
pomoc w wypelnianiu wniosk6w. Dodatkowo w ramach wsparcia mieszkaric6w Gmina
realizuje programy zwiqzane z dofinansowaniem do wymiany kotl6w CO oraz montazu paneli
fotowoltaicznych.

- Rada Miejska przychyla siE do propozycji prowadzenia akcji edukacyjnej wSr6d
mieszkaric6w, dotycz4cej sposobu rozpalania w piecach CO metod4 ,,od g6ry". Gmina
podejmie probg wsp6lpracy z lokalnymi producentami kotl6w CO i osobami
wykwalifikowanymi w branzy, aby na zebraniach mieszkaric6w odbywaty sig spotkania
z takimi osobami, w celu udzielenia instruktazu mieszkafcom, jak prawidlowo i skutecznie
przeprowadzil rozpalenie w piecu CO sposobem ,,od g6ry".

- Akcje edukacyjne wSr6d dzieci i ml.odzie|y s4 prowadzone od wielu lat w szkolach
m.in. akcja,,Kochasz dzieci, nie pal Smieci".

- Rada Miejska wyraZa aprobatE, co do propozycji zakupu drona sluz4cego do badania
zanieczyszczenia powietrza. Inwestycja tego typu jest mo2liwa do wykonania w momencie
posiadania Srodk6w finansowych w budZecie Gminy.
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