UCHWAŁA NR XIII/90/2020
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 1 czerwca 2020 r.
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. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. 2018 r. poz. 870) po
zaopiniowaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję Koalicji Polska Wolna od 5G wniesioną do Rady Gminy
Rybczewice w dniu 21.03.2020 r. z przyczyn formalno – prawnych zawartych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2020 r. do Urzędu Gminy Rybczewice wpłynęła petycja w interesie
publicznym wniesiona przez Koalicję Polska Wolna od 5G do Rady Gminy Rybczewice. Zgodnie z
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach , petycja złożona do organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Podmiot składający petycję wnosi o:
1. Przyjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem.
2. 2. Zobowiązanie Wójta Gminy / Przewodniczącego Rady do:
a) wykonania uchwały,
b) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka
Burmistrza/Wójta Gminy,
c) przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy,
d) przekazania uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Ponadto, aby w uchwale Rada Miasta/Gminy:
1. wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec:
a) wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji
mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;
b) wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na
zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu
monitoringu natężenia PEM w środowisku.
2. Zaleciła aby:
a) Zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją i wykonano
nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe
eternetowe bądź światłowodowe,
b) Nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych na tryb samolotowy oraz
zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem
rodziców lub w celach alarmowych.
3. Zobowiązała się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt.
zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia
bezprzewodowe)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza co następuje:
Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 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 petycje jest grupa podmiotów, w petycji
należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3. Oznaczenie adresata petycji;
4. Wskazanie przedmiotu petycji.
Po przeprowadzeniu weryfikacji otrzymanego dokumentu pod kątem wymogów zawartych w
wyżej wskazanym przepisie stwierdzono, że petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej
podmioty wnoszące petycję, miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, jak
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również wszystkich podmiotów w imieniu, których wnoszona jest petycja, a więc nie wyczerpano
dyspozycji art. 4 ust 1 i 2.
W związku z powyższym mając na względzie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach ( Dz. U. 2018 r. poz. 870) pozostawia się petycje bez rozpatrzenia.
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