
Uchwala Nr XXI.142.2020 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 25 wrzesnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 Ust. 2 pkt. 15 i art. 18 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz'ldzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo, 

uchwala co nast~p uje: 

§1 

Rada Gm iny Baboszewo pe tycj ~ uznaje za bezzasadn'l, ktora wplyn~la do tutej szego 

U rz~du Gmi ny w dniu 12 sierpnia 2020 r. w sprawie stosowania srodk6w 

dezynfekuj'lcych. 

§2 

Zobowiqzuje s i~ Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo do przekazania uchwaly 

wnioskodawcy. 

§3 

Uchwafa wchodzi w iycie z dniem podj ~ci a. 



Uzasadnienie do 

Uchwaly Nr XX1.142.2020 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 25 wrzesnia 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

W dniu 12 sierpnia 2020 r. do Urz~du Gminy Baboszewo wplyn ~la petycja 

w sprawie stosowania srodk6w dezynfekujqcych. 

W swoim pismie Wnioskodawcy w punkcie pierwszym petycji w noszq 0 wykonanie 

rekonesansu w obszarze zwiqzanym z udost~pnianiem przez Urzqd plyn6w do 

dezynfekcji, zas w drugim punkcie wnoszq 0 zap lanowanie post~powania w trybi e 

uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie ustawy prawo zam6wiell publicznych, kt6rego 

przedmiotem b~dzie zam6wienie plyn6w do dezynfekcj i rqk - speln iajqcych aktualne 

normy. 

W mys l art. 18 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gm innYI11 (tj. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w celu rozpatrywania wniosk6w i petycji przez Rad~ Gminy 

powoluj e sit; Komisjt; Skarg, Wniosk6w i Petycji. Majqc na uwadze powyzsze regu lacje 

prawne Przewodniczqcy Rady skierowal petycjt; do zaopiniowania przez KOl11i sje Skarg, 

Wniosk6w i Petycj i ce lem za jt;cia stanowiska i wyrazenia opin ii w przedmi ocie petycj i. 

Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji w dnill 10 wrzesnia 2020 r. 

z udzialem W6jta Gminy Baboszewo om6wiono przedmiotowq petycjt;. Uzgodniono, zc 

do konca roku Urzqd Gminy jest zwiqzany umOWq z firmq dostarczaj,!cq srodki ochro ny 

oraz czys tosci. Wszystkie zakllpywane srodki ochro ny odpowiadaj'l aktualnym 

wymogol11 prawnym, kt6re zostanq r6wniez uwzglt;dnione podczas sporzqdza nia 

kolejnego postt;powan ia w trybie uroszczonym. 

Projekt uchwaly zostal przekazany Radzie Gminy Baboszewo do rozpatrzenia na 

posiedzeniu Komisji Stalych Rady Gminy Baboszewo w dniu 23 w rzesnia 2020 r. podczas 

kt6rego Rada Gminy Baboszewo podtrzymala stanowisko Komisj i Skarg, Wni osk6w 

i Petycji. 

W zwiqzku z powyzszym zasad ne jest podj~ci e lI chwaly. 

1'\\ZEliV(l NI u,e ADY 


