ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH
W 2020 R.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 870) - podaje się, iż w 2020 r. rozpatrzono 3 petycje.

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie:
Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Petycja
w sprawie ochrony
zdrowia przed
elektroskażeniami

Petycję grupy podmiotów Koalicja Polska Wolna od 5G dotycząca
podjęcia przez Radę Miejską w Żychlinie uchwały w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem pozostawiono bez
rozpatrzenia ze względu na niespełnienie wymogów określonych w art.
4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach tj. nie wskazano oznaczenia
każdego z podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący
petycję, jak również nie wskazano siedziby każdego z tych podmiotów.

2.

Petycja
w sprawie zmiany
przepisów prawa
miejscowego
(wprowadzenie
lokalnej „tarczy
antykryzysowej")

W dniu 3 czerwca 2020 r. podjęto Uchwałę Nr XX/105/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji. Petycję uznano za bezzasadną i nie
uwzględniono
postulatu
dotyczącego
podjęcia
uchwały
solidarnościowej ze względu na to, iż:
- umorzenie wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich
mieszkańców lub jego obniżenie oraz umorzenie i obniżenie opłaty
targowej - nie jest możliwe ze względu na brak podstawy prawnej,
gdyż ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie daje takiej
możliwości organowi stanowiącemu; nie jest również możliwe ze
względu na sytuację finansową gminy;
- na terenie gminy nie ma wyznaczonych miejsc do występów
ulicznych oraz nie ma stref płatnego parkowania, w związku z czym
petycja w tej części nie dotyczy gminy;
- nie ma podstaw prawnych do umorzenia należności z tytułu wywozu
śmieci dla wszystkich mieszkańców, burmistrz posiada uprawnienia
do umorzenia zaległości na wniosek podatnika

3.

Petycja w sprawie
budowy wieży
telekomunikacyjnej
w Żychlinie przy ul.
Sannickiej dz. nr
311 obręb 1 Żychlin

Mieszkańcy Gminy zwrócili się z petycją do Burmistrza Gminy, aby
podjął wszelkie działania, które uniemożliwiłyby wybudowanie wieży
telekomunikacyjnej w Żychlinie, przy ul. Sannickiej.
Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że nie było podstaw
prawnych do odmowy wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży
telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową - Żychlin GN” na działce nr
ewid. 311 obręb Żychlin.
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