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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY POPÓW 

z dnia 20 lutego 2023 r. 

w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 16 stycznia 2023 roku petycja dotycząca zamieszczenia na stronie 
internetowej Gminy Popów lub w innych lokalnych środkach masowego przekazu informacji 
o obowiązujących przepisach regulujących pobieranie komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu 
ich przeszczepienia,  zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie 

W dniu 16 stycznia 2023 roku wpłynęła do Urzędu Gminy Popów, skierowana do Rady Gminy, 
petycja, w której wniesiono o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Popów  i/lub  w innych 
środkach masowego przekazu informacji o obowiązujących przepisach regulujących pobieranie 
komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia. 

Podmiot wnoszący petycję uzasadniał swoje stanowisko społecznie uzasadnioną potrzebą 
zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa dotyczącej obowiązującego w Polsce stanu 
prawnego regulującego pobieranie komórek, tkanek i narządów od osób zmarłych w celu ich 
przeszczepienia. Wnoszący petycję przedstawił w niej dane statystyczne dotyczące liczby dokonanych 
w 2021 roku przeszczepów w Polsce i w województwie śląskim oraz o liczbie osób oczekujących na 
przeszczep  według danych na koniec 2022 roku. Wskazał również, że potrzeba dokonania 
przeszczepu  może się pojawić w stosunku do każdego obywatela, często nieoczekiwanie oraz, że 
możliwość dokonania przeszczepu ratuje życie wielu osób. 

Po przeanalizowaniu argumentów przedstawionych przez wnoszącego Rada Gminy Popów uznała, 
że problematyka transplantacji organów w przypadku zagrożenia życia człowieka oraz możliwość 
jego uratowania są problemem ważnym z punktu widzenia interesu społecznego  mieszkańców Gminy 
Popów i dlatego postanowiła uznać petycję za zasługującą na uwzględnienie i postanowiła jak na 
wstępie. 

Wniosek zawarty w petycji zostanie zrealizowany poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Gminy Popów informacji o obowiązujących w Polsce przepisach prawa regulujących pobieranie 
komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia. 

 
Sporządził: Radca Prawny Agnieszka Wypych 
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