Projekt
z dnia 25 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STEGNA
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 1) i 2) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Petycję z dnia 24 marca 2020 r. zgłoszoną przez 9 osób w imieniu członków Koalicji Polska Wolna od 5G
w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Stegna uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem Rada Gminy Stegna pozostawia bez rozpatrzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 24 marca 2020 r. do Rady Gminy Stegna wpłynęła petycja w przedmiocie podjęcia przez Radę
Gminy Stegna uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W świetle
art. 4 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą
podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do
korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać
miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Zarówno w wyjaśnieniach Wójta Gminy Stegna oraz w analizie petycji przez Komisję skarg, wniosków
i petycji stwierdza się, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust.2 pkt 1 i 2 przedmiotowej
ustawy.
W petycji wskazano, iż składa ją w imieniu członków (około 200 podmiotów) Koalicji Polska Wolna od
5G Komisja Sterująca i jej doradcy w składzie (wskazano imiona i nazwiska).
Jest to zatem petycja składana przez grupę podmiotów, w której nie wskazano jednak oznaczenia każdego
z tych podmiotów.
W petycji wymieniono jedynie skład Komisji Sterującej i jej doradców, nie wskazano natomiast osoby
reprezentującej podmiot.
W petycji, którą zgłosiła grupa podmiotów nie wskazano też miejsca zamieszkania lub siedziby każdego
z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów składających petycję.
W związku z powyższym, w sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach
zgodnie z treścią którego, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub
2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Konkludując, złożona petycja zawiera braki nieusuwalne, w razie stwierdzenia których nie ma
zastosowania procedura wezwania do uzupełnienia braków i petycję należy pozostawić bez rozpatrzenia.
Jako że w myśl przepisu art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli;
w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, a nadto w myśl przepisu art. 9 ust. 2 ustawy
o petycjach petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana
przez ten organ, dlatego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Stegna jest zasadne.
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