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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz.713 i 1378) w związku z  art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu wniosku osoby fizycznej z dnia 06 maja 2021 r. o zmianę zapisów obowiązującej 
Uchwały Nr XXXI/340/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad 
udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej  na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na 
ekologiczne, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie 
Rada Miejska w Gogolinie rozpatruje wniosek negatywnie. Uzasadnienie dotyczące sposobu jego załatwienia 
stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie, zobowiązując go 
do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2021 r. 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 06 maja 2021r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wpłynął wniosek osoby fizycznej o zmianę zapisów obowiązującej Uchwały Nr XXXI/340/2020 Rady 
Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy 
Gogolin dotacji celowej  na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Wnioskodawca 
wnosi, aby do wyżej wymienionej uchwały wprowadzić zapis w brzmieniu: "Dofinansowanie na wymianę 
kotła na paliwo stałe (pellet, ekogroszek) zostaje przydzielone tylko wówczas, gdy Beneficjent nie ma 
możliwości podłączenia się do gazowej sieci miejskiej."  

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin  (Dz.Urz.Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2893 ze zm.) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował wniosek do Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 07 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zapoznała się 
z wnioskiem, a także na podstawie § 90 wyżej cytowanej uchwały w sprawie Statutu Gminy Gogolin  
pismem z dnia 07 maja 2021 r. zwróciła się do Burmistrza Gogolina  o zajęcie stanowiska do proponowanej 
przez wnioskodawcę zmiany.  W dniu 17 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze 
stanowiskiem Burmistrza Gogolina, dokonała analizy stanu faktycznego i prawnego oraz przystąpiła do 
rozpatrzenia wniosku. W toku prac Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podzieliła stanowisko Burmistrza 
Gogolina i stwierdziła, że: Rada Miejska w Gogolinie na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) ustaliła zasady udzielania z budżetu 
Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne celem 
zachęcenia mieszkańców gminy do wymiany starych palenisk i kotłów opalanych paliwem stałym na 
ogrzewanie ekologiczne, a tym samym osiągnięcia efektów ekologicznych w zakresie ochrony powietrza. 
Osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych w zakresie ochrony powietrza możliwe jest poprzez 
skuteczne zachęcenie mieszkańców gminy do wymiany starych palenisk i kotłów opalanych paliwem stałym 
na ogrzewanie ekologiczne. Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza jest 
bodźcem dla mieszkańców do podjęcia działań w zakresie zmiany systemu ogrzewania, ponadto stanowi 
kontynuację zadań określonych w programie ochrony powietrza oraz w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Gogolin.  Na podstawie przedstawionych na posiedzeniu przez Zastępcę Burmistrza statystyk 
z 2021r. (stan na 14 maja 2021r.) dotyczących udzielanych dotacji do wymiany kotłów w Gminie Gogolin 
ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gogolin Komisja stwierdziła, że: zdecydowana większość 
udzielonych dotacji dotyczy kotłów na gaz.Widoczne jest, że mieszkańcy, którzy mają możliwość 
podłączenia instalacji gazowej chętnie z tej możliwości korzystają (dla Miasta Gogolin udzielono w 2021 r. 
następującą liczbę dotacji: biomasa-8, ekogroszek-3, gaz-21.)  Procedury udzielania tej dotacji na 
przestrzeni lat począwszy od roku 2011 były sukcesywnie zmieniane (Uchwały Rady Miejskiej 
w Gogolinie: VII/100/2011, IX/60/2015, XLIII/351/2017, III/26/2018, XVIII/162/2019, XXIX/311/2020, 
XXXI/340/2020)  i  dopracowywane w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić mieszkańcom gminy 
pozyskiwanie środków na realizację inwestycji, a tym samym zachęcić do wymiany ogrzewania jak 
największą grupę osób. Dostosowując te zasady wprowadzano również różnicowanie w kwocie wypłacanej 
dotacji biorąc pod uwagę emisyjność nowych źródeł ciepła. 

Proponowane przez wnioskodawcę ograniczenie w wyborze nowego ogrzewania ekologicznego 
spowodowałoby zniechęcenie części mieszkańców do wymiany ogrzewania oraz wydłużenie procedury 
uzyskiwania dotacji. Zarówno ekogroszek jak i gaz ziemny, należą do paliw kopalnych, których ogólny 
poziom zużycia w energetyce i ciepłownictwie w całej Unii Europejskiej ma się zdecydowanie zmniejszyć 
do roku 2050, dlatego też proponowane wykluczenie kotła opalanego pelletem, należącego de facto do 
OZE, na rzecz kotła gazowego, byłoby sprzeczne z wytycznymi europejskimi. 

Z przedłożonego stanowiska Burmistrza Gogolina Komisja pozyskała również informację, że Zarząd 
Województwa Opolskiego przystąpił do prac nad projektem zmiany uchwały tzw. „antysmogowej” w celu 
zaostrzenia przepisów związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie paliw, gdzie 
jednym z założeń jest określenie stref, w których wprowadzone zostałoby ograniczenie i zakazy np. zakaz 
montażu węglowych systemów grzewczych w przypadku możliwości przyłączenia budynku do sieci 
gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z tymi pracami zasadne jest odroczenie zmiany 
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procedur udzielania dotacji mieszkańcom gminy Gogolin do czasu uregulowania przepisów uchwałą 
antysmogową. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając na względzie powyższe ustalenia uznała, że postulaty zawarte 
w rozpatrywanym wniosku należy rozpatrzeć negatywnie. 

W związku z tym, Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji rozpatrzyła wniosek negatywnie.
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 06 maja 2021r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej

wpłynął wniosek osoby fizycznej o zmianę zapisów obowiązującej Uchwały Nr XXXI/340/2020 Rady

Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy

Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Wnioskodawca

wnosi, aby do wyżej wymienionej uchwały wprowadzić zapis w brzmieniu: "Dofinansowanie na wymianę

kotła na paliwo stałe (pellet, ekogroszek) zostaje przydzielone tylko wówczas, gdy Beneficjent nie ma

możliwości podłączenia się do gazowej sieci miejskiej."

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893) Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniach

07.05.2021r. i 17.05.2021r. odbyły się posiedzenia przedmiotowej Komisji na których dokonano analizy

wniosku, stanu faktycznego i prawnego. Komisja w trakcie prac jednogłośnie uznała, że rozpatrywany

wniosek należy rozpatrzeć negatywnie z przyczyn ustalonych w załączniku do uchwały.

W świetle przedstawionych w załączniku do uchwały faktów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

rekomenduje Radzie Miejskiej w Gogolinie negatywne rozpatrzenie wniosku i podjęcie przez Radę Miejską

w Gogolinie uchwały według przedstawionego projektu.
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