
Projekt  

Uchwała Nr XLII/……/2022 

Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 559 ze.zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Lutowiska uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją , która wpłynęła dnia 30.08.2022 r. w sprawie  zainicjowania 

i poparcia przez Radę Gminy Lutowiska wsparcia/produktu i jego trwałego ulokowania wobec 

potrzeb ze strony mieszkańców w planach urządzania lasu Nadleśnictw z terenu gminy oraz   

opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji postanawia uznać petycję za zasługującą na 

uwzględnienie. 

2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lutowiska do poinformowania 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

  

 

 

 

     

 

 



 

Załącznik do uchwały  

Nr XLII/……./2022  

Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

Uzasadnienie:  

Dnia 30.08.2022 roku wpłynęła do Rady Gminy Lutowiska petycja. W treści petycji autor 

przedstawia kilka propozycji skupionych na trwałym wsparciu lokalnej społeczności, które 

chciałby ulokować w długoterminowej strategii działania Lasów Państwowych. W opisie 

„Drewno lokalnie patriotyczne” wymienia w 14 punktach swoje propozycje odnoszące się do 

puli drewna pozyskanego w LP z obszaru gminy Lutowiska (Nadleśnictwo Stuposiany i 

Nadleśnictwo Lutowiska), które miałyby wesprzeć potrzeby mieszkańców gminy u progu 

trudnych czasów, oto niektóre:  

1. W sortymentach detalu opałowego z ewentualnym dopracowaniem zwiększeniem na 

rynek lokalny norm grubości w tej kategorii i modelu pozyskania. 

2. Z możliwościami samo wyrobienia/ najniższy koszt ale wyłącznie pracą osób                      

z kwalifikacjami, papierami bhp 

3. Rokrocznie wydzielanego z regularnego (nie dodatkowego do puli) pozyskania               

w ramach gospodarki leśnej 

4.  Specjalnie/ tylko dla potrzeb lokalnej społeczności z obszaru gminy Lutowiska 

5. Dla samodzielnie zadeklarowanych wcześniejszymi wnioskami gospodarstw 

domowych z piecami do tego predysponowanymi (rozumianymi tutaj jako jednostka 

wnioskująca/odbiorcza) warunkowo z meldunkami lokalnymi z pominięciem 

posiadaczy nieruchomości z meldunkami w swoich miejscach zamieszkania poza 

gminą Lutowiska 

6. Według skonstruowanych specjalnie pod te potrzeby polityce cenowej… 

Autor petycji jak przyznaje, nie jest mieszkańcem naszej gminy tylko rezydentem, nie jest 

posiadaczem budynku mieszkalnego ani pieca, nie jest zainteresowany tym 

wsparciem/produktem. Prośba o wsparcie petycji przez Radę Gminy wynika z jego obserwacji 

obecnej sytuacji i z relacji z mieszkańcami gminy.  

Na posiedzeniu w dniu 23.11.2022 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji RG Lutowiska  

ponownie rozpatrzyła petycję. W posiedzeniu uczestniczył autor petycji, który przedstawił 

swoje argumenty radnym. Komisja uznała, że petycja zasługuje na uwzględnienie.  

Rada Gminy Lutowiska zdaje sobie sprawę z trudnej obecnie sytuacji na rynku opałowym, 

szczególnie z dostępnością opału oraz wzrostem kosztu zakupu materiału opałowego między 

innymi drewna. Rada Gminy popiera sam  pomysł przedstawiony w treści petycji przez autora. 

Po zbadaniu zainteresowania taką formą wsparcia wśród mieszkańców (ankieta) i zebraniu 

danych dotyczących ilości gospodarstw wykorzystujących drewno do ogrzewania zainicjuje 

(wypracuje formę) i przedstawi Nadleśnictwom z terenu Gminy Lutowiska oraz Dyrekcji lasów 

Państwowych w Krośnie.  Rada Gminy Lutowiska uważa jednak, że szczegóły dotyczące 

między innymi ceny, ilości wydzielonego drewna, weryfikacji osób, formy i treść zapisów           

w planach powinna pozostawić w gestii Lasów Państwowych.     


