UCHWAŁA NR XIII.109.2020
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie sposobu załatwienia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust.2, art. 10 i art. 13. ust.1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2918 r. poz. 870) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję wniesioną w dniu 24 marca 2020 roku przez podmiot „Koalicja Polska Wolna
od 5G" - postanawia się załatwić odmownie.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Leszek Olchowik

Id: 3C3F0BD8-BC90-4D5C-9645-E8E9363E2E0D. Podpisany

Strona 1

Załącznik
do Uchwały Nr XIII.109.2010
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 czerwca 2020 r.

UZASADNIENIE
W dniu 24 marca 2020 roku do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła w formie
elektronicznej petycja od podmiotu pod nazwą "Koalicja Polska Wolna od 5G".
Zgodnie ze Statutem Gminy Szudziałowo oraz zgodnie z ustawą o petycjach
Przewodniczący Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2020 roku przekazał petycję
Przewodniczącemu Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.
Komisja rozpatrzyła petycję na swym posiedzeniu w dniu

19 maja 2020 roku

wnosząc o jej odmowne załatwienie i przyjmując poniższe uzasadnienie.
Tok postępowania w tym zakresie wynikał z ograniczeń wynikających z pandemii
koronawirusa.
Petycja dotyczy

przyjęcia negatywnego stanowiska w sprawie wprowadzania

standardu 5G. Petycja zawiera również propozycje zakazów, nakazów lub zobowiązań, do
wprowadzenia na terenie gminy. Nie bierze jednak pod uwagę aktualnych warunków w
gminie, czy kosztów z tym związanych.
"Koalicja Polska Wolna od 5G" zrzeszająca ekspertów i autorytetów posiadających
opracowania tego zagadnienia powinna dążyć do ustawowego wprowadzenia zakazów.
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