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T” ' ' ‘ T UCHWALA NR ....................
’ i- ‘ RADY MIASTA GLIWICE

1' [M """" 3,:'::.‘,‘;:.;:,'33351;;--_«-;_~--;~-;‘;~--_;‘-~;--S Z dnia .................... 2023 r.

w sprawie stwierdzenia braku wlaéciwoéci do rozpatrzenia petycji w sprawie zwiqkszenia éwiadomoéci
prawnej dotyczqcej transplantologii Wéréd spolecznoéci lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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, Wnioskow i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastqpuje:

§1. Stwierdzié brak w1as'ciwos'ci Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia petycji wsprawie zwigkszenia
s'wiadomos'ci prawnej dotyczqcej transplantologii ws’rod spo1ecznos’ci Iokalnej zprzyczyn okres'lonych
w uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwa1y.

§ 2. Przekazaé petycje; do Prezydenta Miasta Gliwice, celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

§ 3. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta do przekazania petycj i do Prezydenta Miasta Gliwice oraz
poinformowania osoby sldadajqcej petycje; 0 zajotym przez Rade; Miasta stanowisku.

§ 4. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjocia.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

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

Uzasadnienie

Zgodnie zart. 18b ust.1ustawy osamorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dzia’iania
Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez obywateli.
W tym celu powoiuje Komisjq Skarg, Wnioskéw i Petycji.

W dniu 15 stycznia 2023 r., drogq korespondencji elektronicznej, wptynegia petycja osoby fizycznej
w sprawie ,,zwi¢kszenia éwiadomoéci prawnej dotyczqcej transplantacji ws’réd lokalnej spoiecznos’ci”.
Nadawca zwrécii SiQ ,,o zamieszczenie informacji na temat obecnego stanu prawnego w Polsce regulujqcego
pobieranie komérek, tkanek i narzqdéw 0d zmar’rych oséb w celu ich przeszczepienia na stronie intemetowej
urz¢du i/lub w innych lokalnych s’rodkach masowego przekazu”.

Petycja zostaia przekazana do Komisji Skarg, Wnioskéw iPetycji (dalej zamiennie: Komisja) wcelu
przeprowadzenia czynnoéci wyjaéniajqcych. Komisja zapoznaia sie; zprzedmiotowym wystqpieniem na
posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r., atakZe z opiniq prawnq, zgodnie z ktérq wystqpienie stanowi petycjg
w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach. Jest to bowiem qanie podjecia dziaiania w sprawie dotyczqcej
Zycia zbiorowego iwartos'ci wymagajqcych szczegélnej ochrony wimig dobra wspélnego. Jednoczes’nie
qanie to, dotyczqce zamieszczenia informacji na stronie intemetowej Urzqdu Miejskiego lub winnych
lokalnych s'rodkach przekazu, mies’ci sic; w zakresie zadar’i Prezydenta Miasta, a mic Rady Miasta.

W zwiqzku z powszym, Komisja Skarg, Wnioskéw iPetycji rekomenduje Radzie Miasta stwierdzenie
braku wias'ciwos’ci do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i przekazanie jej do Prezydenta Miasta Gliwice celem
rozpatrzenia.
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