
Uchwala Nr XV.100.2019 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przekazania petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) i art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. 0 petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada Gminy Baboszewo, uchwala 

co nast~puje: 

§1 

1. Rada Gminy Baboszewo w punkcie 1 petycji uznaje si~ za wlasciwq do rozpatrzenia 

petycji adwokat Pani Renaty Sutor z dnia 28 Iistopada 2019 r., kt6ra wptyn~la do 

tutejszego urz~du w dniu 2 grudnia 2019 r. dotyczqca zmiany przepis6w prawa. 

Odpowiedi na przedmiot petycji w punkcie 1 stanowi zalqcznik nr 1 do uchwaly. 

2. Rada Gminy Baboszewo w pozostatych punktach petycji uznaje si~ za niewtasciwq do 

rozpatrzenia petycji adwokat Pani Renaty Sutor 0 kt6rej mowa w ust. 2. 

§2 

1. Petycj~ wymienionq w §1 ust. 1 przekazuje si~ Marszalkowi Sejmu do rozpatrzenia 

wedlug wlasciwosci. 

2. Zobowiqzuje si~ Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo do przekazania petycji 

i zawiadomienia wnOSZqCq 0 zalatwieniu sprawy. 

§3 

Uchwala wchodzi w :i:ycie z dniem podj~cia. 



Uzasadnienie do 

Uchwaly Nr XV.100.2019 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przekazania petycji 

W dniu 2 grudnia 2019 r. do Urz~du Gminy Baboszewo wplyn~la petycja adwokat 

Pani Renaty Sutor z dnia 28listopada 2019 r. w sprawie zmiany przepis6w prawa. 

W swoim pismie Pani Sutor wskazuje potrzeb~ zmiany przepis6w prawa. wyraza r6wniez 

zgod~ na ujawnienie swoich danych osobowych. 

Podczas posiedzenia Komisji Skarg. Wniosk6w i Petycji w dniu 9 grudnia 2019 r. 

czlonkowie Komisji jednoglosnie stwierdzili. ze zakres wnioskowanych zmian nie nalezy 

do kompetencji Rady Gminy. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa Rady Gminy 

nie majq inicjatywy ustawodawczej. Punkt 1 wyzej wymienionej petycji podlega 

rozpatrzeniu przez Rad~ Gminy. jednak w przypadku Gminy Baboszewo parkingi przy 

Kosciolach czy cmentarzach Sq bezplatne. 

Wobec powyzszego petycj~ nalezy przekazac do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Ponadto petycja zostala opublikowana na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Baboszewo. 

W zwiqzku z powy:i:szym zasadne jest podj~cie uchwaly. 
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Zalqcznik nr 1 do 
Uchwaly Nr XV.I00.2019 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przekazania petycji 

W dniu 2 grudnia 2019 r. do UrzE(du Gminy Baboszewo wplynE(ta petycja adwokat 

Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany przepis6w prawa. 

Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji w dniu 9 grudnia 2019 r. 

czlonkowie Komisji uznali, ze w punkt 1 wyzej wymienionej petycji podJega rozpatrzeniu 

przez RadE( Gminy. 

W przypadku Gminy Baboszewo parkingi w miejscach publicznych takich jak Koscioly czy 

cmentarze Sq bezplatne. Na terenie Gminy Baboszewo nie znajduje siE( szpital. 

Ponadto petycja zostala 0publikowana na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Baboszewo. 
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