UCHWAŁA NR XVII/162 /2020
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Koalicję Polska
Wolna od 5G z dnia 23 marca 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust 2 pkt 1 i 2 oraz ust.4, art. 7 ust 1, art. 9
ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Czernikowo postanawia pozostawić bez rozpatrzenia petycję
wniesioną przez Koalicję Polska Wolna od 5G z powodów wskazanych w uzasadnieniu do
uchwały.
§ 2. Rada Gminy Czernikowo powierza Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo
obowiązek poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Czernikowo.

UZASADNIENIE
W dniu 23 marca 2020 r. do Rady Gminy Czernikowo wpłynęła petycja od Koalicji Polska
Wolna od 5G, która była tematem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dn, 17 czerwca
2020 r. Rada Gminy Czernikowo postanawia pozostawić petycję bez rozpatrzenia. Wniesiona
petycja zawiera braki formalne, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 870) petycja powinna zawierać: 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 oraz
wskazać miejsca zamieszkania albo siedzibę podmiotu wnoszącego petycję oraz adres.
Z treści petycji wynika, że wnosi ją grupa podmiotów - członkowie Koalicji Polska Wolna od
5 G (jak wskazano - około 200 podmiotów), w imieniu których występuje Komisja Sterująca
i jej doradcy. Takie określenie podmiotu wnoszącego petycję jest błędne, zawierające braki
formalne, w związku z naruszeniem wyżej wskazanego art. 4 ust 2 pkt 1 i 2, gdyż
wymieniono jedynie kilka osób, a nie wszystkie 200 podmiotów. Nie wskazano miejsca
zamieszkania ani siedziby tych podmiotów. Jednocześnie nie dołączono do petycji ani nie
wskazano na żaden dokument, który umocowywałby wymienione osoby do reprezentacji
pozostałych. Na stronie internetowej Koalicji widnieje informacja, iż Komisja Sterująca nie
jest stałym organem podmiotu o przypisanych zadaniach, lecz jej skład osobowy jest zmienny
(dokonuje się każdorazowo na spotkaniach członków). Tym bardziej trudno więc uznać, iż
zarówno podmiot wnoszący jak i osoby podpisane, jako reprezentacja podmiotu - zostały
określone w sposób właściwy. Niemniej Rada Gminy Czernikowo postanawia bliżej zapoznać
się z tematem szkodliwości 5G oraz rozważa podjęcie stanowiska przeciwko 5G
w przyszłości.

