
UCHWALANR XXVIII/225/2021
RADY POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczacej transmitowania iutrwalania dzwieku i obrazu

z przebiegu posiedzen komisji Rady Powiatu Gliwickiego

Na podstawie art. 12 pkt lliart. 16a ust. 1ustawy z dnia 5czerwca 1998r. o samorzadzie

powiatowym (tj. Dz.U. z2020r., poz.920) oraz art. Qust.2 ustawy zdnia 11 lipca 2014r.

0 petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 870)

RadaPowiatu Gliwickiego uchwala, co nastepuje:

§ 1.1. W oparciu 0 postepowanie przeprowadzoneprzez Komisje, Skarg, Wnioskéw

i

Petycji,

Rada Powiatu Gliwickiego uznaje petycje dotyezqcq transmitowania iutrwalania dzwieku i obrazu

z przebiegu posiedzen komisji Rady Powiatu Gliwickiego za bezzasadnq.

2. Uzasadnienie stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierzasig Przewodniczacemu Rady Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Zatacznik do uchwaty Nr XXVIII/225/2021

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 maja 2021 r.

Uzasadnienie do Uchwaly Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozpatrzenia petycji

dotyczqcej transmitowania i utrwalania déwieku i obrazu z przebiegu posiedzen komisji Rady

Powiatu Gliwickiego

W dniu 4 marca 2021 roku do Rady Powiatu Gliwickiego wplyngta petycja w sprawie

rozpatrzenia petycji dotyczacej transmitowania i utrwalania d@wieku i obrazu z przebiegu posiedzen

komisji Rady Powiatu Gliwickiego.

Zgodnie zart. 16aust.l. ustawy osamorzadzie powiatowym, rada powiatu rozpatruje:

skargi na dziatalnosé zarzqdu powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski i petycje

skladane przez obywateli: w tym celu powoluje komisje skarg wnioskow i petycji.

Na podstawie Statutu Powiatu Gliwickiego Przewodniczacy Rady Powiatu Gliwickiego

przekazat przedmiotowq petycj¢ do Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji w celu zbadania jej

zasadnogci. Komisja Skarg, Wniosk6wi Petycji na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 roku zapoznata

sig z wniesiong petyeja oraz ocenila, ze forma wniesienia oraz jej tres¢ wyczerpuje znamionapetycji,

okreglone art. 4 ustawy o petycjach a Rada Powiatu jest organem wiasciwym do jego rozpatrzenia.

Majac na uwadze powyzsze Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji dokonata analizy tresci ztozonej

petycji wraz z uzasadnieniem. Ponadto wystapita do Zarzqdu z wnioskami dotyezacymipotencjalnych

kosztow spetnienia postulatow, zainteresowania obradami Rady oraz wytyeznych dotyczacych

ochrony danych osobowych. Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku Komisja Skarg,

Wnioskowi Petycji po przeanalizowaniu odpowiedzi na w/w wnioskistwierdzita, iz w chwili obecnej

Powiat Gliwicki nie posiada mozliwogci technicznych bezptatnego transmitowania i utrwalania

dzwieku i obrazu z przebiegu posiedzen komisji Rady Powiatu Gliwickiego. Spetnienie postulatow

zawartych w petycji wigzaloby sig z ponoszeniem dodatkowych kosztow transmisji, archiwizacji,

transkrypeji oraz w przypadku posiedzen zdalnych dodatkowo kosztow zwiazanych z dostepem do

programu umozZliwiajacego zorganizowanie wideokonferengji.

Majac na wzgledzie catoksztatt przeprowadzonego w tej sprawie postepowania, zebrany

i przeanalizowany materiat dowodowy,oraz poczynione prawnei faktyczne ustalenia Komisja Skarg,

Whioskéw i Petycji stwierdzita, iz zaden powszechnie obowiazujacy akt prawny rangi ustawowej

nie reguluje kwestii transmitowania i utrwalania dézwieku iobrazu z przebiegu posiedzeh komisji

Rady Powiatu Gliwickiego, atym samym nie obliguje Rady do podejmowania aktywnosci w tym

wzgledzie. Biorac pod uwage fakt, iz kazdemu obywatelowi, ktéry zainteresowany jest udziatem

w komisji umozliwia sig wstep na posiedzenie kazdej zKomisji Rady Powiatu Gliwickiego,

stwierdzié nalezy, ze Rada Powiatu Gliwickiego w zaden sposob nie ogranicza prawa mieszkancow

do dostepu do informacji.

W zwiazku z powyzszym petyej¢e dotyezaca transmitowania i utrwalania dzwieku i obrazu

z przebiegu posiedzen Komisji Rady Powiatu Gliwickiego uznaje sig za bezzasadnq.
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