
Uchwała Nr XIX/111/2020 
Rady Gminy Solec - Zdrój 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 
r., poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 
2018r., poz. 870) uchwala się, co następuje. 

§ 1 

Pozostawia się bez rozpatrzenia złożoną w dniu 24 marca 2020 r. petycję o podjęcie przez Radę Gmi-
ny uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 

§ 2 

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

      
W dniu 24 marca 2020r. na adres e-mail: ug@solec-zdroj.pl wpłynęła petycja od Koalicji Polska Wolna 
od 5 G, w której wskazano, iż podmiot składający działa w interesie publicznym. Petycja nie wskazuje 
jej adresata, lecz z jej treści można wyinterpretować, iż kierowana jest do Rady Gminy w Solcu Zdro-
ju.                                                                                                                                                              
      Skierowanie petycji przez wnoszącego ma na celu przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie 
ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, 
     Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w trybie 
zdalnym w dniu 18.05.2020r. stwierdziła, iż nie spełnia ona wymogów formalnych i w związku z tym 
należy pozostawić ją bez rozpatrzenia. 
     Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczą-
cych petycji zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. Z art.4 wynika, iż pety-
cję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej  i powinna ona 
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 pomiot wnoszący petycję; 

2) Wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzibę podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do 
korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym    petycję jest grupa podmiotów, w petycji 
należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tym podmiotów; 

3) Oznaczenie adresata petycji; 
4) Wskazanie przedmiotu petycji. 

    Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać  także adres poczty elektronicznej podmiotu 
wnoszącego petycję. 
    W związku z powyższym należy wskazać, iż petycja złożona została przez „ Koalicję Polska Wolna  
od 5 G”, tj. przez grupę ludzi, wobec czego, zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy o petycjach, powinna 
zawierać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą pomiot wnoszący petycję. 
Natomiast w jej treści zostali wymienieni z imienia i nazwiska poszczególni członkowie  Koalicji Polska 
Wolna od 5 G Komisji Sterującej i jej doradcy, jednakże nie wskazano osoby reprezentującej pomiot 
wnoszący. 
    Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, a przedłożona 
petycja nie zawiera  tych danych. 
    Petycja nie spełnia także wymogu wynikającego z art. 4 ust.2 pkt 3, ponieważ, jak wskazano na 
wstępie, nie zawiera ona wskazania jej adresata. 
     Reasumując, zgodnie z brzmieniem w art.7 ust. 1 ustawy „jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o 
których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 11 lub pkt 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia ‘’, tym samym po-
wyższą petycję pozostawić bez rozpatrzenia. 
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