
UCHWAŁA NR L/437/2023 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz40) oraz §66 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2022, poz.200) w zw. z art. 15  ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( t.j. Dz. U. 2018 poz.870), 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się, zwrócić petycję w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji 
wśród lokalnej społeczności wnioskodawcy z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 15.01.2023 r. do Urzędu Gminy w Rudniku wpłynęło pismo, zawierające petycję w sprawie 
zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności, której autor 
zwraca się do Rady Gminy 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. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji (zwana dalej Komisją), zapoznała się z przedmiotową petycją na 
posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2023r., po czym na posiedzeniu w dniu 16.02.2023 r. po przeprowadzonej 
analizie stwierdziła, co następuje. 

Rada gminy podejmując swe uchwały musi mieć na względzie obowiązujące przepisy prawa. Art. 7 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w 
granicach prawa. Oznacza to, że rada gminy jako organ władzy publicznej, może podejmować uchwały 
jedynie w sprawach należących do jej właściwości, o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na 
rzecz innych podmiotów. Ustawa o samorządzie gminnym, ani żaden inny przepis, nie przewiduje 
uprawnień rady gminy do podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie zwiększania świadomości 
prawnej, w tym dotyczącej transplantacji. Do kompetencji rady gminy więc nie należy podejmowanie 
uchwał, których przedmiotem byłoby publikowanie 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. Podjęcie takiej uchwały wykraczałoby poza zakres zadań gminy 
i wobec tego taka uchwała byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Tym samym należy uznać brak 
właściwości rady gminy w przedmiocie petycji. 

Komisja zauważa, że nie posiada informacji o podmiocie, do którego można by przekazać petycję 
zgodnie z właściwością, tym bardziej że zgodnie z art.24 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2134, 2280) 
podmioty podejmujące działania w zakresie propagowania donacji komórek, tkanek lub narządów są 
obowiązane poinformować ministra właściwego do spraw zdrowia o zakresie tych działań. 

Zgodnie z art. 66 ust. 3 K.p.a., którego stosowanie jest konieczne z uwagi na art. 9 ust. 2 ustawy 
o petycjach, jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na 
podstawie danych podania, organ do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania 
następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

W związku z powyższym, Komisja stoi na stanowisku, że petycję należy zwrócić składającemu. 

Rada Gminy Rudnik, uznając ustalenia oraz stanowisko wyrażone przez Komisję za prawidłowe 
i przekonujące, postanowiła jak w § 1 uchwały. Rada Gminy przyjmuje jednocześnie przedstawione przez 
Komisję uzasadnienie, zawarte w projekcie uchwały powyżej, za własne. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem, stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.( tj. Dz.U. 2018 poz. 870). 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
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