UCHWAŁA NR XXl160/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji
~
od 5G dotyczącej podjęcia
uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.,
poz. 713) oraz art. 7 ust. l , w zw. zart.4ust.2pkt2ustawy opetycjach zdnia 11 lipca 2014r. (Dz.U.
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ l.

Petycję

mieszkańców

od 5G,

gminy przed

w uzasadnieniu stanowiącym

§ 2. Wykonanie
§ 3.

Uchwała

uchwały

dotyczącą podjęcia uchwały

elektroskażeniem,

pozostawia
załącznik do niniejszej uchwały.

się

w sprawie ochrony zdrowia
bez rozpatrzenia, z przyczyn zawartych

powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.

wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Marek Gutowski

dy Miejskiej
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Załącznik

do

uchwały

Nr XXl160/20

Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 21 maja 2020 r.

Do Rady Miejskiej w Lubsku wpłynęła petycja
od 5G dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
W myśl art. 4. ust. 2 ustawy z dnia II lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2019 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;

dotycząca podjęcia uchwały

Analiza ww. petycji wskazuje, że nie spełnia ona wymogów określonych w art.4 przedmiotowej
ustawy, tj. nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję.
Jak stanowi art.7 ust. 1 ww. ustawy" jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4
ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia". Mając na uwadze fakt, że petycja -_
od 5G, dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy
przed elektroskażeniem, nie wskazuje miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu ją wnoszącego,
petycja ta powinna pozostać bez rozpatrzenia
W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 11 maja 2020 roku Komisja wypracowała
powyższą opinię, która została przyjęta głosami 4 za, przy obecności 4 radnych na stan 5 radnych w
komisji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedmiotową opinię przedstawia Radzie Miejskiej w
Lubsku.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w
rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził:

Bartosz Łapa
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku
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