
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości 
prawnej dotyczącej transplantologii wśród społeczności lokalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 
na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdzić brak właściwości Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia 
świadomości prawnej dotyczącej transplantologii wśród społeczności lokalnej z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazać petycję do Prezydenta Miasta Gliwice, celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania petycji do Prezydenta Miasta Gliwice oraz 
poinformowania osoby składającej petycję o zajętym przez Radę Miasta stanowisku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2023 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania 
Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 
W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 15 stycznia 2023 r., drogą korespondencji elektronicznej, wpłynęła petycja osoby fizycznej 
w sprawie „zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności”. 
Nadawca zwrócił się „o zamieszczenie informacji na temat obecnego stanu prawnego w Polsce regulującego 
pobieranie komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia na stronie internetowej 
urzędu i/lub w innych lokalnych środkach masowego przekazu”. 

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja) w celu 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Komisja zapoznała się z przedmiotowym wystąpieniem na 
posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r., a także z opinią prawną, zgodnie z którą wystąpienie stanowi petycję 
w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach. Jest to bowiem żądanie podjęcia działania w sprawie dotyczącej 
życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. Jednocześnie 
żądanie to, dotyczące zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub w innych 
lokalnych środkach przekazu, mieści się w zakresie zadań Prezydenta Miasta, a nie Rady Miasta. 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta stwierdzenie 
braku właściwości do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i przekazanie jej do Prezydenta Miasta Gliwice celem 
rozpatrzenia. 
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