
RADA POWIATU  

W LESKU 

Uchwała Nr XLIII.245.2022 

Rady Powiatu Leskiego  

z dnia 30 września 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina o poparcie starań Gminy Solina 

dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy  

Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870) 

 

Rada Powiatu Leskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uznaje się, że petycja z dnia 13.09.2022 r. wniesiona przez Wójta Gminy Solina zasługuje na 

uwzględnienie w związku z czym Rada Powiatu Leskiego wyraża poparcie działań w zakresie 

oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 

 

§ 2. 

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 
 

  



 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

do uchwały Nr XLIII.245.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie. 

 

W dniu 13.09.2022 r. Wójt Gminy Solina wniósł do Rady Powiatu Leskiego petycję 

w sprawie poparcia starań Gminy Solina dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie 

oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 

W uzasadnieniu petycji wskazano, iż Jezioro Solińskie – największy sztuczny zbiornik 

w naszym kraju oraz Jezioro Myczkowieckie stanowią fundament turystyki Podkarpacia, 

czyniąc z Gminy Solina jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych naszego 

kraju. Walory krajobrazowe , unikatowa fauna i flora, duża przestrzeń oraz szeroka paleta 

możliwości rekreacji, przyciągają każdego roku wiele osób wypoczywających i zwiedzających 

ten piękny zakątek. 

 Wskazano, iż od kilku lat samorząd Gminy Solina zwraca uwagę na bardzo poważny 

problem zmniejszenia zdolności retencyjnych oraz dostępności, a tym samym atrakcyjności 

rekreacyjnej akwenów: solińskiego i myczkowieckiego, szczególnie w okolicach dorzeczy rzek 

: San, Solinka, Wołkowyjka. Konieczne jest w związku z tym natychmiastowe uruchomienie 

środków finansowych oraz realizacja inwestycji , która polegać będzie na odmuleniu 

i oczyszczeniu zbiornika i jego dorzeczy z rumowiska powstałego na skutek różnych procesów 

erozyjnych , w tym głównie nanoszeniu przez cieki wpływające do zbiorników. 

 Wnoszący petycję podkreślił, że oba zbiorniki stanowią rezerwuary wody pitnej dla 

mieszkańców, turystów i kuracjuszy odwiedzających gminę Solina. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego po zapoznaniu się z treścią 

petycji na posiedzeniu w dniu 30 września 2022 r. uznała petycję Wójta Gminy Solina z dnia 

13.09.2022 r . za zasługującą na uwzględnienie. 

  Rada Powiatu Leskiego, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji uznała, że petycja z dnia 13.09.2022 r. wniesiona przez Wójta Gminy Solina 

zasługuje na uwzględnienie w związku z czym Rada Powiatu Leskiego wyraża poparcie 

działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 
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