Uchwała nr ……………………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia ………………………..

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
r., poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną w dniu 27.03.2020 r. przez Koalicję Polska
Wolna od 5G w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązania Burmistrza Miasta Działdowo do wykonania
czynności wynikających z takiej uchwały.
§ 2. Uzasadnienie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr ……………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………

Uzasadnienie
W dniu 30.03.2020 r. do Rady Miasta wpłynęła petycja (e-mail) złożona przez Koalicję Polska
Wolna od 5G „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. Autorzy petycji zwracają się do Rady Miasta
o podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
oraz zobowiązania Burmistrza Miasta Działdowo do wykonania czynności wynikających z takiej
uchwały.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 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 na posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r. w wyniku analizy
petycji, stwierdziła że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej
ustawy, tj. nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu wnoszącego petycję.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust.
2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Z uwagi na powyższe braki formalne Rada Miasta Działdowo pozostawia petycję bez rozpatrzenia.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Leszek Sosnówka

