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UCHWALA NR ..... ............
RADY MIASTA GLIWICE

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

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta
Gliwice 0 podjqcie dzialafi majqcych na celu upamiqtnienie gliwickich ofiar nazizmu

Na podstawie art.9ust.2ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. opetycjach (t.j. Dz. U. Z2018 r., poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
______V __ 0 V , ”,___0!1°hW,a|a, co "35tQP".i°= 0 _

§1. Odrzucié petycjgwsprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta Gliwice 0 podj¢cie dzialafi
majqcych na celu upamigtnienie gliwickich ofiar nazizmu, zprzyczyn okreélonych wuzasadnieniu
stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwaly.

§2.Zob0wiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu skiadajqcego
petycje 0 sposobie za1atwienia tej petycji.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie V

Zgodnie z an. 9 ust. 2 ustawy 0 petycjach, petycja ziozona do organu stanowiqccgo jednostki samorzqdu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednoczeénie, zgodnie z art. 18b ustawy 0 samorzqdzie
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dziaiania Prezydenta Miasta i gmimych jednostek organizacyjnych
oraz wnioski i petycje skiadane przez obywateli. W tym celu powoiuje Komisje; Skarg, Wnioskow i Petycji.

Pismem z dn. 29 marca 2021 r. Stowarzyszenia Miodzi Aktywni Gliwice wnios1o petycje; 0 ,,wyst0sowanie
apelu do Prezydenta Miasta Gliwice opodjocie dziaiafi majqcych na celu upamiotnienia gliwickich ofiar
nazizmu, polegajqcego na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine - kamieni pamioci zawierajqcych
informacje 0 mieszkajqcych tam ofiarach oraz sposobie, dacie imiejscu ich émierci". Petycja zostaia
skierowana przez Przewodniczqcego Rady Miasta do Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji (dalej zamiennie:
Komisja) celem przeprowadzenia prac wyja§niajqcych. Komisja dwukrotnie przeprowadziia dyskusje;
w sprawie petycji — na posiedzeniach w dn. 24 maja i7 czerwca 2021 r. Wtoku podjotych prac, Komisja
wysiuchaia rowniez przedstawiciela Stowarzyszenia, atakze zapoznaia sis; ze stanowiskiem Zastegpcy
Prezydenta Miasta oraz zwrociia do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z proébq 0 wyraienie opinii na temat
petycji. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu poinformowaia o przeanalizowaniu sprawy, ktore nie zakoficzyio
sic; wypracowaniem opinii w przedmiotowej sprawie.

Na posiedzeniu w dn. 7 czerwca 2021 r. Komisja Skarg, Wnioskow iPetycji przyjola jednogioéne
stanowisko wsprawie zarekomendowania Radzie Miasta Gliwice podjocia uchwaiy wsprawie odrzucenia
petycji Stowarzyszenia Miodzi Aktywni Gliwice. Giownym powodem decyzji czionkow Komisji byi fakt, i2
wnoszqcy petycjo nie zwrocili sic; bezpoérednio do organu wiaéciwego - Prezydenta Miasta Gliwice (co zostaio
przyznane przez przedstawiciela Stowarzyszenia podczas jednego z posiedzefi Komisj i) jednoczeénie oczekujqc
przyjocia przez Rade; Miasta Gliwice apelu o podjocie dziaiafi w przedmiotowej sprawie. W opinii czionkow
Komisji inicjatywa Stowarzyszenia Miodzi Aktywni Gliwice nie powinna sprowadzaé sis; jedynie do
oczekiwania realizacji postulowanego zadania przez Kierownictwo Miasta Gliwice. Przedstawiciele
Stowarzyszenia — organizacji spoiecznej, powinni wpierwszej kolejnoéci dokonaé szerokich konsultacji
spolecznych — majqc na uwadze mozliwe kontrowersje wérod mieszkaficow Miasta Gliwice wokoi realizacji
zadania, anastopnie wskazaé sposéb realizacji proponowanego przedsigwziqcia wskazujqc na si1y iérodki,
jakie mogq zaangazowaé jako strona spoieczna.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposéb zaiatwienia petycji nie moze byé przedmiotem skargi.

Pr./;ew0dnicz cy iiomisji
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