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INTERPELACJA

Szanowny Panie Wójcie,

W związku z możliwością dystrybucji węgla za pośrednictwem jednostek samorządu 
terytorialnego zwracamy się by Gmina Rawa Mazowiecka przystąpiła do łańcucha dystrybucji węgla 
importowanego przez spółki skarbu państwa.
Dystrybucja węgla przez nasz samorząd pozwoli zwiększyć dostępność surowca dla naszych 
mieszkańców oraz pozwoli na ograniczenie jego ceny, co jest niezwykle ważne.
Z powszechnej informacji wynika, że samorządy podejmują stosowne działania wspierające 
dystrybucję węgla i w ciągu kilku dni zaczęły sprzedawać węgiel mieszkańcom. Mieszkańcy naszej 
gminy oczekują wsparcia i pomocy władz gminy w tej sprawie.
Jesteśmy wspólnotą samorządowa, wybraną przez mieszkańców, aby reprezentować ich interesy 
i interesy naszej Gminy. Sytuacja europejskiego kryzysu energetycznego wymaga współpracy 
wszystkich szczebli rządowych i samorządowych.

Z poważaniem
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 19.10.2022 r. (data wpły wu: 24.10.2022 r.) informuję, iż zgodnie 
z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa. Norma ta zakazuje domniemywania kompetencji organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania 
organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Rządowy projekt ustawy' 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest w trakcie prac legislacyjnych, a więc 
brak jest normy konkretyzującej obowiązek gmin w tym zakresie.

Proces legislacyjny, tj. ogół czynności podejmowanych w celu podjęcia ustawy składa się z kilku etapów. 
Sejm RP uchwalił ww. ustawę dnia 20 października 2022 r. Zgodnie z Regulaminem Sejmu ustawę przekazano 
do Senatu, który ma na ogół 30 dni, a w przypadku ustaw procedowanych w trybie pilnym - 14 dni, na podjęcie 
decyzji w tej sprawie. Senat wniósł do projektu poprawki na posiedzeniu w dniu 27 października, które zostały 
częściowo przyjęte przez Sejm. Zgodnie z art. 122 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę 
w ciągu 21 dni, w przypadku ustaw procedowanych w trybie pilnym - w ciągu 7 dni. Przed złożeniem podpisu 
może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub 
odmówić podpisania ustawy i przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Warunkiem wejścia ustawy 
w życie jest jej publikacja w Dzienniku Ustaw RP, co na dzień 28 października 2022 r. nie miało miejsca. Postępy 
prac nad projektem ustaw można śledzić m.in. na stronie www.sejm.gov.pl.

Niezależnie od powyższego, niezwłocznie po pojawieniu się informacji o procedowaniu ww. ustawy 
w Sejmie, Urząd Gminy podjął się szczegółowej analizy zapisów ustawowych, aby natychmiast po jej wejściu 
w życie przystąpić do podjęcia współpracy ze spółkami kapitałowymi, w których bezpośrednim lub pośrednim 
udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, zajmującymi się wprowadzaniem do obrotu paliwa stałego 
w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych po niższych cenach zakupu. W dniu 
24.10.2022 r. zadeklarowano Wojewodzie Łódzkiemu zamiar przystąpienia do zakupu paliwa stałego w ramach 
procedowanej ustawy oraz przekazano informację dotyczącą szacowanego zapotrzebowania na węgiel kamienny 
dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka. Co więcej, 20 października 2022 r. Wójt Gminy odbył pierwsze 
z kilku zaplanowanych spotkań z przedstawicielami podmiotów gospodarczych prowadzących składy węglowe, 
aby omówić możliwe warunki współpracy i rozpocząć dystrybucję surowca po wejściu w życie ustawy.

Dogłębnej analizie poddawane są wszelkie możliwości mające na celu sprawne wsparcie potrzebujących 
mieszkańców naszej Gminy z zastrzeżeniem, iż Wójt Gminy jako organ władz}' publicznej działa w zakresie 
posiadanych kompetencji oraz w granicach prawa. Prowadzenie sprzedaży węgla bez podstawy prawnej 
stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz naraziłoby organ na odpowiedzialność kamą w tym 
zakresie, albowiem niedopuszczalne jest jakiekolwiek działanie bez wyraźnej normy kompetencyjnej lub 
wykraczające poza jej granice.

Otrzymują:
1) Kamila Bors
2) Małgorzata Czajka
3) Halina Skoneczna
4) Sławomir Woszczyk
5) a/a

WÓJT GMINY
Rawa Mazowiecka

MicharMiahafik


	Interpelacja
	Odpowiedź na interpelację

