UCHWAŁA NR XIX/299/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
Zanonimizowano
petycję „Stop zagrożeniu
§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia wniesioną przez
zdrowia i życia" ze względu na brak oznaczenia osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz brak
wskazania miejsca zamieszkania podmiotu składającego petycję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
W dniu 25 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła drogą elektroniczną petycja
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami wynikającymi z technologii 5G „Stop
zagrożeniu zdrowia i życia”.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 870; dalej: „u.p.”) petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest
rozpatrywana przez ten organ.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy rozpatruje skargi
na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli;
w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Podczas Sesji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 27 maja 2020 r. organ stanowiący stwierdził,
Zanonimizowano
że petycja została wniesiona w imieniu członków
przez Komisję Sterującą i jej
doradców, w określonym 9-osobowym składzie. Komisja Sterująca nie stanowi więc organu, ale jest grupą
wskazanych 9 osób fizycznych, które złożyły przedmiotową petycję.
W świetle art. 4 ust. 2 u.p. 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.
W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy ustalono, że wniesiona petycja nie spełnia wymogów
określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 u.p., tj. nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmiot wnoszący
petycję oraz nie wskazuje miejsca zamieszkania podmiotu składającego petycję, w tym przypadku każdej z 9 osób
wskazanych jako wnoszących petycję.
W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 7 ust. 1
u.p. stanowiący, że jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2
pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie petycji, jest uchwała.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.

Id: DC7C7E55-E4E4-4D13-B4A5-99AA73989FC4. Podpisany

Strona 1

