


Uzasadnienie

W dniu 23.03..2020 r. droga mailową wpłynęła petycja w interesie publicznym Stop zagrożeniu życia
i zdrowia złożona w imieniu członków (około 200 podmiotów) Koalicji Polska Wolna od 5G przez Komisję
Sterującą i jej doradców wymienionych z imienia i nazwiska, stopnia naukowego i pełnionej funkcji.

Wnoszący petycję wystąpili o przyjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców
gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie
częstotliwości,, w której wyraziłaby negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 1.01.2020 r.
dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego oraz
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,
zaleciłaby zdemontowanie istniejących sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją, i wykonanie nowych
instalacji sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternitowe bądź światłowodowe oraz
wprowadzenie nakazu przełączania na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazu ich
używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych, jak
również zobowiązałaby się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt. zagrożeń
zdrowotnych związanych z PEM. Wykonawcą uchwały miałby być wójt gminy, uchwała miałaby zostać
opublikowana na stronie internetowej urzędu gminy i na profilu facebook wójta a następnie przekazana
wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz władzom krajowym, wojewódzkim
i powiatowym.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kowiesy na posiedzeniu w dn. 18.05.2020 r. poddała
analizie treść pisma pod kątem czy zawiera ono żądanie, które może być przedmiotem petycji i czy dotyczy ono
kwestii związanej z działalnością jednostki samorządu terytorialnego oraz czy wpłynęło do organu właściwego
merytorycznie.

Następną czynnością jaką należało dokonać w przedmiotowej sprawie to formalne badanie złożonej petycji.
W tym wypadku uczyniono to w zgodzie z art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przy uwzględnieniu
faktu, że petycja została wniesiona w formie elektronicznej i wnoszącym petycję jest grupa podmiotów.

Przepis art. 4 ust.1 cyt. ustawy dopuszcza złożenie petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w tym poprzez email bez podpisu. W takiej też formie została złożona przedmiotowa petycja.

W każdym jednak przypadku – czy to petycji indywidualnej czy też w przypadku gdy podmiotem
wnoszącym petycję jest grupa podmiotów ustawa w art.4 ust.2 wymaga aby petycja zawierała:

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.

Przedmiotowa petycja nie zawiera żadnego wskazania co do oznaczenia miejsc zamieszkania czy też siedzib
podmiotów wnoszących petycję.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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