
Uchwala Nr X.70.2019 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 16 Jipca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkancow gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 506) i art. 223 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co 

nast~puje: 

§1 

Wniosek mieszkancow gminy Baboszewo dotyczqcy budowy drogi przy ulicy Zacisze, 

chodnika w ciqgu ulicy Zacisze oraz jej oswietlenia, rozpatruje si~ pozytywnie. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 



Uzasadnienie do Uchwaty Nr X.70.2019 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 16 Jipca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkancow gminy Baboszewo 

Pismem z dnia 17 czerwca 2019 r. (data wplywu do Kancelarii Og6lnej Urz~du 

Gminy 18 czerwca 2019r.) wnioskodawcy zwr6cili si~ do W6jta Gminy Baboszewo oraz 

do Przewodnicz'l.cego Rady Gminy Baboszewo 0 budow~ drogi przy ulicy Zacisze, 

chodnika w ci'l.gu ulicy Zacisze oraz jej oswietlenia. Powyzszy wniosek Rada Gminy 

Baboszewo rozpatrzyla pozytywnie. 

W mysl art. 18 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506) w celu rozpatrywania wniosk6w i petycji przez Rad~ Gminy powoluje 

si~ Komisj~ Skarg, Wniosk6w i Petycji. Maj'l.c na uwadze powyzsze regulacje prawne 

Przewodnicz'l.cy Rady skierowal wniosek do zaopiniowania przez Komisje Skarg, 

Wniosk6w i Petycji celem zaj~cia stanowiska i wyrazenia opinii w przedmiocie wniosku. 

W dniu 4 lipca 2019 r., odbylo si~ posiedzenie Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji 

z udzialem Sekretarza Gminy Baboszewo, Przewodnicz'l.cego Rady Gminy Baboszewo 

oraz Kierownika Referatu lilT Urz~du Gminy w Baboszewie. W trakcie obrad om6wiono 

problematyk~ wniosku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaly uj~te inwestycje 

pod nazw'l. ,,1.3.2.1 Budowa oswietlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa -

Zielona" oraz ,,1.3.2.5 Przebudowa dr6g gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej 

w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze). 

Wobec powyzszego komisja rozpatrzyla wniosek pozytywnie w przedmiocie zlozonego 

wniosku, a wykonywanie rob6t budowlanych rozpocznie si~ w roku biez'l.cym. 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji zostalo przedstawione Radnym na 

posiedzeniu Komisji Stalych w dniu 16lipca 2019 roku. 

Po zapoznaniu si~ ze stanowiskiem Komisji Rada podtrzymala stanowisko Komisji 

Skarg, Wniosk6w i Petycji. Tym samym wniosek mieszkanc6w miejscowosci Baboszewo 

zostal rozpatrzony pozytywnie. 

Jednoczesnie Rada Gminy Baboszewo poucza wnioskodawc~, iz stosownie do 

tresci art. 246 §1 kodeksu post~powania administracyjnego, wnioskodawcy 

niezadowolonemu ze sposobu zalatwienia wniosku sluzy prawo wniesienia skargi 
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wskazania nowych okolicznosci rada moze podtrzymac swoje poprzednie stanowisko bez 

zawiadamiania wnioskodawcy. 

Wobec powyzszego stosowne jest podj~cie przedmiotowej uchwaly. 




