
UCHWAŁA NR XVII/134/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie  art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. 

poz. 713) oraz art.  art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz.U. 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.     Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 26 marca 2020 roku złożoną 

elektronicznie do Rady Gminy Godziesze Wielkie przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie 

ochrony zdrowia przed elektroskażeniem. 

2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY XVII/134/2020
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

W dniu 26 marca 2020 roku do Rady Gminy Godziesze Wielkie została złożona

elektronicznie petycja przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia przed

elektroskażeniem.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowiącego

jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy wniesione pismo jest petycją i czy organ, do którego

ją wniesiono jest właściwy do załatwienia sprawy (art. 2 ust. 3 w związku art. 3 i art. 6 ustawy

o petycjach). Zgodnie z art. 3 ustawy o petycjach o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść

żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, przedmiotem

petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego

lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących

się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Analizując ww. ustawowe cechy petycji należy zakwalifikować pismo Koalicji Polska

Wolna od 5G jako petycję. W piśmie wnoszący domagają się zmiany prawa – przyjęcia przez Radę

Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Pismo zostało więc najpierw przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Godziesze Wielkie jako organu właściwego celem jego rozpatrzenia. Komisja dokonała oceny

czy petycja spełnia wszystkie wymagania formalne, o których mowa w art. 4 ust. 2, ustawy

o petycjach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co następuje: przedmiotowe pismo Koalicji

Polska Wolna od 5G nie spełnia wszystkich wymogów formalnych określonych w ustawie
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o petycjach. Petycja powinna zawierać oznaczenia 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. Ponadto należy

wskazać w petycji 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.

Niestety pismo Koalicji Polska Wolna od 5G nie zawiera ww. elementów Na posiedzeniu

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie pisma pod względem wymogów formalnych

i po stwierdzeniu wad nieusuwalnych przyjęła stanowisko, aby Rada Gminy Godziesze Wielkie

podjęła uchwałę o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia.

Art. 4. ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach stanowi, że: "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.",

nadto z art. 4 ust. 4 wynika, że petycja powinna być podpisana.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - jeżeli petycja nie zawiera

oznaczenia podmiotu lub wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu (art. 4 ust.  2

pkt  1 lub 2) pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez wezwania do ich uzupełnienia. W przypadku

wystąpienia innych braków formalnych niż wymienione w art.7 ust.1 ww. organ rozpatrujący

petycję byłby zobowiązany do wezwania wnoszącego petycje do ich uzupełnienia (art. 7 ust. 2

ww. ustawy).

W związku z wadami nieusuwalnymi określonymi w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy

o petycjach takimi jak brak oznaczenia każdego podmiotu wnoszącego petycję oraz brak wskazania

miejsca zamieszkania czy siedziby wszystkich pomiotów wnoszących petycję na podstawie art. 7

ust. 1 ustawy o petycjach Rada Gminy Godziesze Wielkie pozostawiła petycję bez rozpatrzenia.
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