UCHWAŁA NR XXIII/173/2020
RADY GMINY GIERAŁTOWICE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniesionej petycji
Na podstawie art. 18 b 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, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 870 ze
zm.)
Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w dniu 25 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym
zakresie częstotliwości.
§ 2.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Szary
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/173/2020
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Uzasadnienie
Do Rady Gminy Gierałtowice 25 marca 2020 roku wpłynęła petycja "Stop zagrożeniu zdrowia i życia".
Wnoszący zwracają się do rady gminy o podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy
przed coraz większa ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie
częstotliwości.
Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 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.
W przedmiotowej petycji, złożonej w imieniu wielu podmiotów, nie wskazano oznaczenia każdego
z tych podmiotów oraz miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z podmiotów, w imieniu których
wnoszona jest petycja. Brak jest również wskazania osoby reprezentujacej podmiot wnoszący petycję.
Zgodnie z art.7 ust.1 ww. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o kórych mowa w art. 4 ust.2
pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Z uwagi na wskazane braki formalne Rada Gminy Gierałtowice pozostawia petycję bez rozpatrzenia.
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