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PETYCJA

Dotyczy transmitowaniai utrwalania dzwiekui obrazu z przebiegu posiedzen komisji Rady Powiatu Gliwickiego

SzanowniPanstwo,

w zataczeniu przesytam petycje skierowana do Rady Powiatu Gliwickiego, ktéra zostala podpisana podpisem zaufanym przez Dawida PuchalskiegoiPiotra Solke - osoby uprawnione do reprezentowania Stowarzyszenia.

Jednoczesnie uprzejmie prosze o poinformowanie Stowarzyszenia- za posrednictwem kontaktu na mail mlodziaktywni.gliwice@gmail.com - oterminie posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskowi Petycji, podczas ktorego komisja bedzie zajmowaé sie petycja.

Z wyrazami szacunku

Piotr Solka

Zastepca Przewodniczacego

Stowarzyszenia Mtodzi Aktywni Gliwice

Zataczniki:
1.

petycja%20powiat%20%281%29.pdf - Petycja

Dokumentzostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzyé oprogramowaniado weryfikacji podpisu. Data zlozenia podpisu:
2021-03-04T19:37:32.257+01:00
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Gliwice, 3 marca 2U21 r.

Stowarzyszenie Mtodzi Aktywni Gliwice

ul. Zwyciestwa |
44-100 Gliwice
mlodziaktywni.gliwice@gmail.com

mlodziaktywni.pl

Rada Powiatu Gliwickiego
Starostwo Powiatowe w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Dzialajac na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz.U. 2014 poz.

1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnosimy o:

transmitowanie i utrwalanie dzwieku i obrazu z przebiegu posiedzen komisji Rady

Powiatu Gliwickiego oraz ich publikowanie na stronie internetowej Starostwa

Powiatowego w Gliwicach.

Uzasadnienie

Jawnosé i dostep do dziatalnogci organow kolegialnych pochodzacych z wyborow ma

swoje korzenie w Konstytucji RP. Przepis art. 61 ust. 2 Konstytucji RP zostal rozwiniety

w art. 8a ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzadzie powiatowym(t.j. Dz. U. 2020 poz.

920) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2176) 0

dostepie do informacji publicznej. Kazdy obywatel jest uprawniony do wstgpu na posiedzenie

komisji rady powiatui rejestracji jej przebiegu za pomocg urzqadzen rejestrujacych dzwiek i

obraz. Regulacje te w pelen sposdb podkreslajg wage uprawnien lezacych po stronie

mieszkancow,jako suwerena kazdej wtadzy publicznej. Jedyng mozliwosciq ograniczenia tych

przywilejow jest wprowadzenie nowych przepisow o randze co najmniej ustawowe).

Musialyby one byé zgodnez art. 61 Konstytucji RP, ktory podnosi rang¢ jawnosci obrad do

praw obywatelskich zawartych w konstytucyjnym katalogu.

Na przestrzeni czasdw, biorge pod uwage rowniez Swiatowg pandemig, obserwujemy

znaczny rozw06j technologii i zmiane sposobu kontaktow obywateli z organami administracji

publicznej. Rozbudowaelektronicznej platformy uslug publicznych (ePUAP), wprowadzenie

poprzez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niekt6rych ustaw w celu



zwiekszenia udzialu obywatelu w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektérych organéw publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130) obowiazku transmitowania i
utrwalania przebiegu sesji organow stanowigcych jednostek samorzadu terytorialnego, czy
zapisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 0 dostepnosci cyfrowej stron internetowychi aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), ukazuja nam w pelni kierunek

nadchodzacych zmiani utwierdzaja w przekonaniu, ze nalezy ulatwiaé i rozszerzaé instytucje,

ktore sprawdzity sie w dziatalnosci organow wiadzy publicznej. Niekwestionowanymjest, ze

transmisja obrad z sesji jest powszechnie chwalonym i dobrym rozwiazaniem, bowiem

wplynela na pelniejszq realizacje konstytucyjnej zasady jawnosci. Wobec tego zasadnym

wydaje sig rozszerzanie zakresu transmisji obrad organow kolegialnychi objecie nim posiedzen

komisji.

Wazna cz¢s¢ pracy rad i sejmikoéw odbywa sig podezas komisji, na ktérych radni

opiniuja projekty uchwal oraz dyskutuja nad biezacymi sprawami dotyezacymi samorzadu.

Mimo, ze ustawodawca nie nalozyt na organy jednostek samorzadu_terytorialnego

powszechnego obowiazku transmisji i utrwalania tych posiedzen, niektore samorzady

zdecydowaty sie to robié. Przyktadem takich dziatan jest miasto Pulawy, gdzie juz od

poprzednie} kadencji samorzadowej posiedzenia komisji rady miasta sq utrwalane i

upubliczniane. Koszty takiego rozwiazania nie sq duze, bowiem wykorzystuje sie do tego

system i urzqadzenia stuzace do transmisji sesji rady miasta.

Innym przyktadem jest miasto Gliwice, w ktorym to organizacja pozarzadowa podjela

sig Zadania rejestrowania i publikowania na swoichstronach materialow z przebiegu komisji

rady miasta. Takie dziatania pomagaja mieszkahcom w lepszym zaznajomieniu sie z

dziatalnoscig rady i w sposdb najpelniejszy oddaja ideg samorzadu, rozumianego jako

wspOlnoty mieszkanicow.

Stowarzyszenie jest gleboko przekonane, ze radni Rady Powiatu Gliwickiego w petni

troszczq si¢ 0 zapewnienie jak najszerszego dostepu do oceny pracy organéw samorzadu

powiatowego, przez mieszkancow Powiatu Gliwickiego. Wszystkim nam zalezy na jak

najlepszym dostepie obywateli do obrad rady powiatu i jej komisji. Z uwagi na powyzsze

nalezato wnies¢ jak we wstepie.

Na podstawieart. 4 ust. 3 ustawy wspomnianej w sentencji petycji wyrazamy zgode na

publikacj¢ wszelkich danych zamieszezonych w petycyi.



Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt | w/w ustawy do reprezentowania Stowarzyszenia w

przedmiotowej sprawie upowazniamy Dawida Puchalskiego i Piotra Solke — cztonkow

zarzadu Stowarzyszenia.

W imieniu Zarzqdu Stowarzyszenia:

Przewodniczacy Zastepca Przewodniczacego Cztonek Zarzadu
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