
UCHWAŁA NR XXI/268/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącej  podjęcia uchwały 
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

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. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska Wolna od 5G 
dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 
w związku z niespełnieniem wymogów ustawowych określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał petycję przesłaną drogą
mailową przez Koalicję Polska Wolna od 5G zatytułowaną "Stop zagrożeniu zdrowia i życia".

Petycja dotyczy przyjęcia przez Radę Miejską w Łasku uchwały w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, zobowiązania Burmistrza do wykonania uchwały,
opublikowania jej na stronie internetowej Urzędu i profilu Facebooka Gminy Łask, przekazania jej
wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie Gminy Łask oraz władzom powiatowym,
wojewódzkim i krajowym.

Petycja skierowana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej zbadania i
wyrażenia opinii.

Komisja po zapoznaniu się z petycją oraz stanowiskiem radcy prawnego Urzędu Miejskiego
w Łasku uznaje, że petycja posiada braki formalne niepodlegające walidacji na wezwanie tj.: brak
oznaczenia siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz brak adresu do korespondencji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.
870) jeżeli petycja nie spełnia ww. wymogów, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Rada Miejska w Łasku w pełni podzieliła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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