
Uchwala Nr VIII.S3.2019 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 31 maja 2019 roku 

w sprawie zaj~cia stanowiska Rady Gminy 

w spawie petycji mieszkancow. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z pozn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 roku 0 petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 870 z p6Zn. zm.), Rada Gminy 

Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

1. Nie uwzgl~dnia si~ petycji z dnia 30 marca 2019 roku wniesionej przez mieszkancow 

solectwa Lutomierzyn w sprawie przebudowy drogi. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Baboszewo stanowi za1'lcznik do uchwaly. 

§2 

Niniejsz'l uchwal~ wraz z uzasadnieniem przekazuje si~ wnioskodawcy tytulem 

zawiadomienia 0 sposobie zalatwienia sprawy. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



Uzasadnienie 

Do Uchwaly Nr V1I1.53.2019 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 31 maja 2019 roku 

w sprawie zaj~cia stanowiska Rady Gminy w spawie petycji mieszkancow. 

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Wojewoda Mazowieeki. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipea 2014 r. a petycjach (tj. Oz. U. z 2018 r.. paz. 870 z p6in. zm.) przekazal petycj~ 

ziozon'l przez Mieszkaricow wsi Lutomierzyn w sprawie przebudowy drogi zgodnie 

z wlasciwosci'l do Wojta Gminy Baboszewo. 

W mysli art. 18 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnym (Oz.U. z 2019 r. 

paz. 506 z poin. zm.) w ce lu rozpatrywania wnioskow i petycji przez Rad~ Gm iny powoluje si~ 

Komisj~ Skarg, Wnioskow i Petycji. Maj'lc na uwadze powyzsze regulacje prawne Przewodnicz'lcy 

Rady skierowal wniosek do zaopin iowan ia przez Komisje Skarg, Wnioskow i Petycj i celem zaj~cia 

stanowiska i wyrazenia opinii w przedmiocie petycji. 

Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Gminy 

Baboszewo zapoznaia si~ z tresci'l petycji oraz wysiuchala wyjasnieri Wojta Gminy a podj~tych 

dotychczas dzialan iach. Onia 15 lutego 2019 r. nawierzchnia drugi gruntowej zostala wyrownana 

sprz~tem b~d'lcym w dyspozycji Gminy. 21 lutego 2019 roku wpjyn~jo pismo ad mieszkanca 

Lutom ierzyna z prosb'l a napraw~ drogi polozonej na dzialce nr ewid. 65. W dn iu 11 marca 2019 

r. pracownicy Urz~du Gminy dokonali kolejnej wizji terenowej, w wyniku ktorej stwierdzono 

potrzeb~ wykonania remontu odcinka drogi ad torow kolejowych do pierwszego s iedl iska. W tym 

celu nawieziono kruszywo lamane wraz z pospolk'l. Stan drogi jest na biez'lco monitorowany 

i w razie koniecznosci remontowany. WOjt w dn iu 21 marca 2019 r. udzielil odpowiedzi na pismo 

mieszkarica Lutomie rzyna. Z uwagi na fakt. ze petycja jest kolej nym apelem mieszkancow w tej 

samej sp rawi e, a Wojt Gminy podj'll dzialania w miar~ mozliwosc i finansowych Gminy, a da lsze 

ewentualne prace wi'lzane z przebudow'l w /w d rogi wi'lza lyby s i ~ ze zmianami w planie 

finansowym, skierowal petyej~ do Rady Gminy Baboszewo ce lem zaj~cia stanowiska 

w przedmiotowej sprawie. 

Oziaika 65 zgod nie z ewidencj'l gruntow i budynkow jest wiasnosci'l Gminy Baboszewo i jest 

oznaczona jako droga wewn~trzn a. Tym samym nie jest drog'l publiczn'l. Komisja dokonuj'lc 

oceny sp rawy uznala, ze na chwil~ obecnq nie ma koniecznosci remontu. przebudowy publicznych 

d rog gminnych. Aktualny stan pozwala na korzystanie z drogi przez mieszkaricow oraz rolnikow. 



Wajt Gminy podjql dzialania majqce na celu popraw~ jakosci drogi oraz prowadzi monitoring 

stan u drogi. 

Wobec powyzszego komisja wyraz ila stanowisko 0 nie uwzgl~dnianiu petycji. Stanowisko Komisji 

Skarg, Wnioskaw i Petycji zostalo przedstawione Radnym na posiedzeniu Komisji Stalych w dniu 

22 maja 2019 roku. 

Po zapoznaniu s i ~ ze stanowiskiem Komisji oraz wyjas nieniami Wajta, Rada podtrzymala 

stanowisko Komisji Skarg, Wnioskaw i Petycji. Tym samym petycja mieszkancaw solectwa 

Lutomierzyn nie zostala uwzgl ~dni ona. 

Wobec powyzszego stosowne jest podj~cie przedmiotowej uchwaly. 


