
Uchwala Nr XXV.168.2021 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 29 stycznia 2021 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 samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo, 

uchwala co nast~puje: 

§1 

1. Rada Gminy Baboszewo nieuwzgl~dnienia petycji z dnia 20.12.2020 r., kt6ra wplyn~la 

do tutejszego Urz~du Gminy w dniu 21.12.2020 r. w sprawie podj~cia uchwaly 

antycovidowej. 

2. Podstawy decyzji Rady Gminy zawarte w uzasadnieniu do uchwaly. 

§2 

Zobowiqzuje si~ Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo do przekazania uchwaly 

wnioskodawcy. 

§3 

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

Uchwaty Nr XXV.168.2021 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

W dniu 21.12.2020 r. do Urz~du Gminy Baboszewo wplyn~la petycja z dnia 

20.12.2020 r. w sprawie podj~cia uchwaly antycovidowej . 

W swoim piSmie Wnoszqcy wskazuje. aby w celu ochrony prawdy. godnosci i wolnosci 

czlowieka Rada Gminy Baboszewo podj~la uchwal~ dotyczqcq m.in. zakazania 

realizowania obostrzen. zapewnienia obywatelom dost~pu do wszystkich og6lnych d6br 

publicznych. Ponadto w tresci proponowanej uchwaly widniejq zapisy 0 podziale 

mieszkanc6w na zaszczepionych i niezaszczepionych. na noszqcych i nienoszqcych 

maseczki. kt6ry na terenie naszej gminy bylby zabroniony i karalny. Petycja dotyczy 

r6wniez egzekwowania fakt6w dotyczqcych metod leczenia na koronawirusa. 

W mysl art. 18 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. 

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

powoluje si~ Komisj~ Skarg. Wniosk6w i Petycji. Majqc na uwadze powyzsze regulacje 

prawne Przewodniczqcy Rady skierowal petycj~ do zaopiniowania przez Komisje Skarg. 

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

Podczas posiedzenia Komisji Skarg. Wniosk6w i Petycji w dniu 13.01.2021 r. 

z udzialem W6jta Gminy Baboszewo. Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo oraz 

Mecenasa. kt6ry obsluguje Urzqd Gminy Baboszewo om6wiono przedmiotowq petycj~. 

uzgodniono. ze podj~cie uchwaly antycovidowej nie jest wiqzqce. Analizujqc zasadnosc 

przedmiotowej uchwaly w formie wskazanej przez Wnioskodawc~ w ocenie tutejszego 

Organu nie znajduje pods taw prawnych oraz faktycznych. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie zdecydowali 0 nie uwzgl~dnianiu petycji oraz 0 nie 

podejmowaniu uchwaly antycovidowej. 

Projekt uchwaly zostal przekazany Radzie Gminy Baboszewo do rozpatrzenia na 

posiedzeniu Komisji Stalych Rady Gminy Baboszewo w dniu 26.01.2021 r. podczas 

kt6rego Rada Gminy Baboszewo podtrzymala stanowisko Komisji Skarg. Wniosk6w 

i Petycji. 

W zwiqzku z powyzszym zasadne jest podj~cie uchwaly. 


