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Gogolin, dnia 03.06.2020 r. 

WA.152.3.2020.BL 

 
Komisja Sterująca i jej doradcy  

w imieniu członków Koalicji Polska Wolna od 5 G  

adres e-mail: …… 

 

Dotyczy: petycji z dnia 24 marca 2020 r. „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” 

W dniu 24 marca 2020 r. do Burmistrza Gogolina oraz do Rady Miejskiej  

w Gogolinie wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym przez [...] dotycząca ochrony 

zdrowia przed elektroskażeniami - Stop zagrożeniu zdrowia i życia. 

Zgodnie z art.8.1. ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U. z 2018 r., 

poz.870) informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji zamieszczono na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

W stosunku do Burmistrza Gogolina w petycji wniesiono o: wykonanie uchwały, 

opublikowanie jej na stale na stronie internetowej, przekazania uchwały dyrektorom szkół  

i przedszkoli z terenu gminy Gogolin oraz o przekazanie uchwały władzom powiatowym, 

wojewódzkim i krajowym.  

Rada Miejska w Gogolinie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, uznała Państwa petycję w całości za bezzasadną (uchwała Nr 

XXIV/256/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie petycji 

dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami- Stop zagrożeniu zdrowia i życia wraz z 

uzasadnieniem). 

W konsekwencji podjętej uchwały Burmistrz Gogolina, wypełniając nałożone nań 

obowiązki publikacyjne, umieścił ww. uchwałę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Gogolin. Zważywszy natomiast treść rozstrzygnięcia uchwały i Państwa wniosek 

zmierzający do upowszechnienia stanowiska Rady Miejskiej pozytywnie rozstrzygającego w 

podnoszonej przez Was sprawie, wobec negatywnego stanowiska tutejszej Rady, 

bezprzedmiotowym jest przedłożenie wskazanej uchwały ww. instytucjom i pomiotom 

gminnym, a co za tym idzie petycja w tym zakresie jest bezzasadna.  

Informacyjnie wskazuję, że stanowisko Rady Miejskiej w Gogolinie w 

przedmiotowej sprawie przekazano Państwu, wraz z podjętą uchwałą Nr XXIV/256/2020 

Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie petycji dotyczącej ochrony 

zdrowia przed elektroskażeniami- Stop zagrożeniu zdrowia i życia wraz z uzasadnieniem, 

odrębnym pismem nr WA.152.3.2020.WB Gogolin z dnia 29 maja 2020 r. 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Komisja Sterująca i jej doradcy w imieniu członków Koalicji Polska Wolna od 5 G- adres e-mail: ….. 

2. a/a 
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