Kłecko, dnia 22. września 2020 r.

O PI N IA
Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kłecko
w sprawie rozpatrzenia petycji „Koalicji Polska Wolna od 5G” złożonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w dniu 26. marca 2020 r., przekazanej Komisji przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kłecko w dniu 18. maja 2020 r.
Przedmiotowa petycja złożona została przez „Koalicję Polska Wolna od 5G”, sygnowana w
imieniu jej członków przez Komisje Sterująca i jej doradców w osobach; Barbara Gałdzińska-Calik,
Jacek Nowak, Jadwiga Łopata, Julian Rose, Michał Góra, Anna Mika, Katarzyna Stawińska, Jarosław
Jucewicz i Paweł A. Fijałkowski.
Niezależnie od treści petycji w pierwszym rzędzie winna ona podlegać kontroli pod kątem
spełnienia warunków formalnych określonych w ustawie z dnia 11. lipca 2014 r. o petycjach (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 2) ustawy petycja poza innymi wymogami powinna
zawierać 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 treści petycji nie wskazano ani miejsca zamieszkania ani siedziby podmiotu czy
podmiotów sygnujących petycję. Nie wskazano także adresu do korespondencji.
Wskazany brak ten nie podlega uzupełnieniu. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 jeżeli petycja nie
spełnia tego wymogu pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Mając na względzie powyższe ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
Gminy Kłecko rekomenduje Radzie Miejskiej Gminy Kłecko podjecie uchwały, w przedmiocie
petycji, o treści;
Uchwała Nr …........
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia …..................
w sprawie petycji „Koalicji Polska Wolna od 5G”
Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11. lipca 2014 r. o
petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska Gminy Kłecko uchwala, co następuje;
Petycję nazwaną „Stop zagrożeniu życia i zdrowia” złożoną w dniu 26. marca 2020 r. za
pomocą środków komunikacji elektronicznej przez „Koalicję Polska Wolna od 5G” pozostawić bez
rozpatrzenia.

Dodatkowo Komisja zwraca uwagę na konieczność zawiadomienia składającego petycję o

sposobie załatwienia petycji, przy czym w istniejącym stanie sprawy wyłącznie za pomocą środka
komunikacji elektronicznej na wskazany kontakt e-mailowy. Ponadto z pouczeniem, że sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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