
UCHWAŁA NR LXXXIII/479/2023 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie przekazania petycji z dnia 15 stycznia 2023 r. zgodnie z właściwością 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z 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 Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Gminy Rudziniec za organ niewłaściwy do rozpatrzenia złożonej w dniu 15 stycznia 
2023 r. petycji w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej urzędu i/lub w innych lokalnych środkach 
masowego przekazu informacji  na temat obecnego stanu prawnego w Polsce regulującego pobieranie 
komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uznaje się petycję za podlegającą rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rudziniec. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec do poinformowania podmiotu wnoszącego 
petycję o jej przekazaniu właściwemu organowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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Załącznik do uchwały Nr LXXXIII/479/2023 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

Uzasadnienie  

do uchwały nr LXXXIII/479/2023 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie 
przekazania petycji z dnia 15 stycznia 2023 r. zgodnie z właściwością.   
 
Do Rady Gminy Rudziniec w dniu 15 stycznia 2023 r. wpłynęła petycja w sprawie zwiększenia świadomości 
prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Wnoszący petycję zwrócił się z prośbą 
o zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i/lub w innych lokalnych środkach masowego przekazu 
informacji  na temat obecnego stanu prawnego w Polsce regulującego pobieranie komórek, tkanek i narządów 
od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia.  
 
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje 
skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez 
obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.  
 
Wniesiona w dniu 15 stycznia 2023 r. petycja została przeanalizowana w dniu 7 lutego 2023 r. na posiedzeniu 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała, że przedmiot petycji, tj. publikacja na stronie internetowej 
i/lub innych lokalnych środkach masowego przekazu pozostaje w kompetencji organu wykonawczego, tj. 
Wójta Gminy Rudziniec.  
 
Wobec powyższego, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach adresat petycji, który jest 
niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 
petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący 
petycję.  
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