
Rada Miasta Poręba 

ul. Dworcowa 1 

42-480 Poręba 

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania w sprawie petycji mieszkańców Miasta Poręba 

z dnia 20 września 2019 roku dot. podjęcia uchwały zakazującej stosowanie węgla do 

pieca piekarniczego oraz pieca c.o. w piekarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc 

Chłopska w Porębie (ul. Wiedzy 4). 

 

1. W dniu 23 września 2019 roku w/w petycja została przekazana do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba. 

2. W dniu 03 października 2019 roku zostało wysłane pismo do Prezesa Gminnej 

Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Porębie z prośbą o ustosunkowanie się Zarządu 

Spółdzielni do przedstawionych problemów w w/w petycji oraz udzielenie odpowiedzi 

o sposobie rozwiązania ewidentnych dla otoczenia uciążliwości jakie niesie sąsiedztwo 

Piekarni. 

3. W dniu 15 października 2019 roku w/w petycja, która została również skierowana do 

Burmistrza Miasta Poręba została przekazana do Rady Miasta Poręba. 

4. W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynęło pismo od mieszkańców Miasta Poręba 

z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie rozpatrywana jest w/w petycja. 

5. W dniu 18 listopada 2019 roku zostało wysłane pismo do Prezesa Gminnej Spółdzielni 

Samopomoc Chłopska w Porębie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pismo, jakie 

zostało wysłane dnia 03.10.2019r. dot. ustosunkowanie się Zarządu Spółdzielni do 

przedstawionych problemów coraz udzielenie odpowiedzi o sposobie rozwiązania 

ewidentnych dla otoczenia uciążliwości, jakie niesie sąsiedztwo Piekarni. 

6. W dniu 19 listopada 2019 roku zostało skierowane pismo do mieszkańców Miasta 

Poręba (na wskazany w piśmie adres, na który ma być kierowana korespondencja) 

z informacją o podjętych działaniach dot. w/w petycji. 

7. W dniu 27 listopada 2019 roku zostało skierowane pismo do Komisji Gospodarki 

Miejskiej i Ochrony Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska i udzielenie opinii 

w sprawie w/w petycji. 

8. W dniu 28 listopada 2019 roku zostało skierowane pismo do mieszkańców Miasta 

Poręba (na wskazany w piśmie adres, na który ma być kierowana korespondencja) 

z informacją o podjętych działaniach dot. w/w petycji oraz z informacją o wydłużeniu 

terminu rozpatrzenia petycji. 

9. W dniu 29 listopada 2019 roku zostało skierowane pismo do Burmistrza Miasta Poręba 

z prośbą o zajęcie stanowiska i udzielenie opinii w sprawie w/w petycji. 

10. W dniu 16 grudnia 2019 roku wpłynęło pismo z Gminnej Spółdzielni Samopomoc 

Chłopska w Porębie. 

11. W dniu 15 stycznia 2020 roku wpłynęło pismo od mieszkańców Miasta Poręba z prośbą 

o podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji pyłów i sadzy z pieca piekarniczego 

z piekarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Porębie. 

12. W dniu 23 stycznia 2020 roku wpłynęła odpowiedź Komisji Gospodarki Miejskiej 

i Ochrony Środowiska Rady Miasta Poręba na pismo Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Poręba z dnia 27.11.2019r. dot. zajęcia stanowiska i udzielenia opinii 

w sprawie w/w petycji. 



13. W dniu 17 lutego 2020 roku w sali nr 28 w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie na 

Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie dot. petycji 

mieszkańców Miasta Poręba z dnia 20 września 2019 roku dot. podjęcia uchwały 

zakazującej stosowanie węgla do pieca piekarniczego oraz pieca c.o. w piekarni 

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Porębie na które została zaproszona 

Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Porębie oraz mieszkańcy Miasta 

Poręba. 

14. W dniu 24 lutego 2020 roku została podjęta uchwała nr XVI/174/20 Rady Miasta 

Poręba z dnia 24 luty 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy 

Poręba z dnia 20 września 2019 roku. 

15. W dniu 27 lutego 2020 roku zostało wysłane do Mieszkańców Miasta Poręba (na 

wskazany w piśmie adres, na który ma być kierowana korespondencja) zawiadomienie 

o sposobie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Poręba z dnia 20 września 2019 

roku w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Poręba uchwały zakazującej stosowania 

węgla do pieca piekarniczego oraz pieca c.o. w piekarni Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Porębie. 


