
UCHWAŁA NR VIII/133/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia  wniosku zawartego w petycji Stowarzyszenia Klucz-Stop Społecznym 
Wykluczeniom , wnoszącemu o utworzenie całodobowego gabinetu ginekologicznego w Czeladzi

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
poz. 506) w związku z art. 6 ust.1  ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 poz. 870)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala co następuje:

§ 1. Przekazać petycję Stowarzyszenia Klucz- Stop Społecznym Wykluczeniom (DU-RM.0005.3.2019) 
wnoszącemu o utworzenie całodobowego gabinetu ginekologicznego w Czeladzi, do rozpatrzenia Radzie 
Powiatu Będzińskiego zgodnie z właściwością. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Czeladzi

mgr Marcin Gadecki
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Załącznik do uchwały Nr VIII/133/2019

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 22 maja 2019 r.

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji

W dniu 9 kwietnia 2019 r. wpłynęło do Rady Miejskiej pismo z dnia 9 kwietnia br. (KP.5127) .

Rada Miejska zapoznała się z treścią petycji na sesji w dniu 15 kwietnia 2019 r. i przegłosowała wniosek 
o przekazanie niniejszej petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

19 kwietnia br. do Referatu Polityki Społecznej wpłynęło  pismo z Powiatowego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w treści, którego czytamy, iż Powiatowy Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej nieprzerwanie zapewnia opiekę w zakresie Ginekologii i Położnictwa zarówno w Czeladzi, jak 
również w Będzinie w związku z powyższym nie ma możliwości poszerzenia usług o działalność 
całodobową.

Posiedzenie komisji  Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 26 kwietnia 2019r. na którym członkowie po 
przeanalizowaniu petycji uznali o przekazaniu jej do Powiatu Będzińskiego zgodnie z właściwościami.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie uchwala się jak na wstępie przekazanie petycji według 
właściwości.
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