
UCHWAŁA NR XXV/254/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
870) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 27 marca 2020 roku złożoną do Rady Miejskiej w Staszowie 
w sprawie ochrony zdrowia mieszkanców gminy przed elektroskażeniem, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/254/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 5 czerwca 2020 r.

W dniu 27 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła petycja "Stop zagrożeniu zdrowia 
i życia" przesłana przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie zapoznała się z przedmiotem petycji, 
dokonała jej wnikliwej analizy i ustaliła, co następuje: 
W myśl zapisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 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. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1 i ust 
2 przedmiotowej ustawy, tj. nie została wskazana osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję oraz 
nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu wnoszącego petycję. Zgodnie bowiem 
z brzmieniem art. 7 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy - jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których 
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 
Rada Miejska w Staszowie biorąc powyższe ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozostawia 
petycję bez rozpatrzenia. 
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