UCHWAŁA NR XI/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U z
2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się petycję z dnia 28 czerwca 2019 r. złożoną przez Katowickie Koło Zieloni Grażyna Kulik
w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego
problemu za zasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie załatwienia petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła petycja w sprawie
zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego
problemu.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 r.) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję
skarg wniosków i petycji.
Zgodnie z § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/328/2017 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj.
Śl. z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku na swoim
posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2019 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej
petycji,
w
wyniku
którego
pozytywnie
ustosunkowano
się
do
jej
rozpatrzenia.
Z niniejszego posiedzenia zostało sporządzone stosowne sprawozdanie.
Komisja wskazała, że zalegający plastik to problem nie tylko Gminy Toszek, ale całego świata. Na
terenie Unii Europejskiej pojawiły się już regulacje w zakresie używania jednorazowych opakowań i warto
przystosować się do nich przed wejściem ich w życie. W celu realizacji niniejszej petycji należy podczas
organizowanych przez Gminę Toszek imprez w sposób stopniowy podejmować wszelkie możliwe działania
dążąc do wyeliminowania z używania m.in. jednorazowych, plastikowych i styropianowych opakowań,
naczyń, sztućców i plastikowych butelek, a zastępować ich produktami wykonanymi z materiałów, które
mogą być poddane recyklingowi.
Organ stanowiący ma jednak na względzie fakt, iż jest to proces długofalowy, pociągający za sobą
konieczność zaangażowania większych środków finansowych oraz podejmowania szerokich działań o
charakterze edukacyjnym wśród lokalnej społeczności.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.
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