
UCHWAŁA NR XX/168/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w przedmiocie ochrony zdrowia przed 
elektroskażeniem złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 

Na podstawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w przedmiocie ochrony zdrowia przed 
elektroskażeniem złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G Na podstawie art.18b ust.1 ustawy 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) w zw. z art. 7 ust.1 w związku z niespełnieniem wymogów, 
o których mowa w art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz.870) Rada 
Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuję: 

§ 1. Rada Miasta i Gminy Czerniejewo pozostawia bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska 
Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/168/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

W dniu 27 marca 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo petycja złożona przez grupę
podmiotów skupionych w Koalicji Polska Wolna od 5G pod nazwą „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.
Autorzy zwracają się do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Pismem z dnia 15 lipca 2020 r. Koalicja Polska Wolna od 5G uzupełniła petycję poprzez wskazanie
siedziby i adresu Koalicji Polski Wolnej od 5G. Wnioskodawca wskazał również, że petycję złożyły osoby,
które się pod nią podpisały. Obecnie Koalicja Polska Wolna od 5G liczy około 400 podmiotów. Liderem
osób, które złożyły petycję jest Pani Anna Mika.

Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy o petycjach, petycja powinna zawierać 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.

W przedmiotowej petycji nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotów, które złożyły
petycję. Wskazano jedynie adres Koalicji Polska Wolna od 5G. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o petycjach,
jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4 ust.2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez
rozpatrzenia.

Petycja grupy podmiotów skupionych w Koalicja Polska Wolna od 5G została wstępnie rozpatrzona
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji rady miasta i Gminy Czerniejewo na posiedzeniu w dniu
25 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

Id: 3F99F5DC-1A5E-4156-BEC6-D4BE21C0B00A. Podpisany Strona 1


		2020-08-25T22:00:00+0000
	Polska
	Jan Kulpiński
	Podpis organu wydającego akt prawny.




