Rada Gminy Godów
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
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Protokół Nr 6/2020
z posiedzenia Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji
z dnia 7 maja 2020 r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Michał Kuczak o godzinie 14.30
otworzył posiedzenie komisji.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji, co wobec składu 5
osobowego komisji stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. (Lista
obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji Stop zagrożeniu życia I zdrowia” dotyczącej ochrony
zdrowia mieszkańów przed elektroskażeniem.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji przedstawił petycję przesłaną mailem 25.03.2020 przez
podmiot o nazwie „Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy”
(załącznik nr 2) data wpływu 25.03.2020. Petycja, zgodnie z art. 8 Ustawy o
petycjach, została umieszczona na stronie BIP Gminy Godów.
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią petycji przesłaną za pośrednictwem
aplikacji E-Sesja przed zwołaniem Komisji. Stwierdzono iż Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji jest właściwa do jej zaopiniowania.
Ponadto petycję przesłano Radcy Prawnemu celem jej sprawdzenia pod
kontem formalno-prawnym (załącznik nr 3). Radca Prawny zwrócił uwagę na braki
formalne o których mowa w art.4 ust.2 pkt1 i 2 Ustawy o Petycjach:
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 - w
końcowej części petycji zostało podane że petycja jest wnoszona w imieniu
członków (około 200 podmiotów) bez podania o jakie konkretnie podmioty
chodzi.
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 – konsekwencja braku formalnego punktu
1- brak podania adresów zamieszkania albo siedziby i adresów do
korespondencji wszystkich podmiotów.
Petycję wnosi w imieniu 200 podmiotów, aż 9 osób ale nie wskazały żadnego adresu
do korespondencji.
Zgodnie z art. 7 ust.1 Ustawy w przypadku stwierdzenia tego rodzaju braków
formalnych, petycję pozostawia się bez rozpoznania.
Autorzy petycji przedstawili bardzo obszernie jej uzasadnienie . Członkowie
komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie posiadają wiedzy specjalistycznej z zakresu
medycyny, biologi i technologi przesyłu danych w standardzie telefonii komórkowej.
Dlatego nie można się obiektywnie i bezstronnie odnieść do uzasadnienia autorów
petycji. Zapoznano się natomiast z oficjalnymi informacjami z strony internetowej

Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącymi wprowadzania telefonii 5G.
Wynika z nich że, technologia 5G, podobnie jak poprzednie generacje
łączności komórkowej, wykorzystuje fale elektromagnetyczne. Ich wpływ na
człowieka i otoczenie został gruntownie przebadany i jest cały czas monitorowany. O
ile sieci 5G będą miały rewolucyjne parametry, o tyle opierają się na tych samych
falach radiowych, podobnie jak 3G, 4G/LTE, a także Wi-Fi czy Bluetooth.
Innowacyjność 5G polega przede wszystkim na wprowadzeniu nowego
zarządzania siecią. Natomiast z punktu widzenia fizyki i biologii oddziaływanie na
człowieka nie różni się od oddziaływania nań innych urządzeń wykorzystujących fale
radiowe. Niektóre z nich – tak jak choćby telefony komórkowe – są z nami od
przeszło dwudziestu lat, inne – jak radio – od wielu pokoleń. Do dziś żadne
przekonujące i wiarygodne badania naukowe nie wykazały, że nam szkodzą.
W 2020 r. w Polsce zostanie uruchomiony ogólnodostępny, bezpłatny program
SI2PEM, dzięki któremu możliwe będzie sprawdzenie poziomu pola
elektromagnetycznego w dowolnie wybranym miejscu na terenie całego kraju.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie petycji bez
rozpoznania. Za wnioskiem głosowali wszyscy obecni członkowie Komisji. Tym
samym Komisja rekomenduje sporządzenie stosownej Uchwały Rady Gminy Godów.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia o godz.15.00 Przewodniczący Komisji
zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji
(-) Michał Kuczak

