UCHWALA Nr XXV.174.2021
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 stycznia 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy Baboszewo
w sprawie nadania statusu miasta miejscowosci Baboszewo

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt 1, art. Sa ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.

samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy

0

Baboszewo uchwala, co

nast~puje:

§l.

Postanawia

si~

przeprowadzic konsultacje spoleczne z mieszkancami Gminy Baboszewo

w sprawie nadania statusu miasta miejscowosci Baboszewo.

§ 2.
Konsultacje przeprowadzone zostanq w dniach od 22.02.2021 r. do 15.03.2021 r.

§ 3.
1. Konsultacje zostanq przeprowadzone w formie bezposredniej poprzez wypelnienie

karty do glosowania przez mieszkanc6w Gminy Baboszewo wedlug wzoru
stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
2. Okreslenie szczeg610wych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spolecznych
z mieszkancami gminy w celu poznania opinii mieszkanc6w co do sposobu
rozstrzygni~cia

sprawy poddanej konsultacjq powierza si~ W6jtowi.
§ 4.

o terminie oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji mieszkancy Gminy Baboszewo zostanq
zawiadomieni poprzez ogloszenia na tablicach ogloszen oraz stronie internetowej

Urz~du

Gminy.

§ 5.
1. Niezwlocznie po zakonczeniu konsultacji W6jt Gminy Baboszewo przedstawi Radzie Gminy

Baboszewo wyniki konsultacji.

2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostanq przekazane do pubJicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy ogloszen i stronie internetowej

Urz~du

Gminy .
§ 6.

Wykonanie uchwaly powierza

si~

W6jtowi Gminy Baboszewo.
§ 7.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku

Urz~dowym

Wojew6dztwa Mazowieckiego.

I

lCZ CYRADY

UZA5ADNIENIE
W dniu 26 stycznia 2021 roku wplynql wniosek w sprawie

podj~cia

dzialan

w celu nadania miejscowosci Baboszewo praw miejskich. Wniosek zostal zlozony
w imieniu mleszkancow przez Paniq Wiolett~ Dereckq - soltys wsi Baboszewo.
Poczqtkl Baboszewa to poczqtki naszej panstwowosci. Trakt komunikacyjny z Xl w.
blegnqcy z Warszawy do Raciqza wlodqcy przez Baboszewo sprzyjal osadnictwu, 0 czym
swiadczq Hczne nekropolie z tego okresu (50kolnikl, Zbyszyno, Korzybie, Kruszewie)
zlokaHzowane w pobHzu Baboszewa.
Pierwsze wzmiankl 0 Baboszewie pochodzq z 1240 r. choc na pewno Baboszewo jest
duzo starsze. Wiadomosc zawarta w dokumencie Papieza Innocentego IV z 1254 r. jasno
wskazuje na istnlenie kaplicy, czyH parafii, co potwierdza liczne osadnictwo oraz fakt istnienia
juz wtedy duzej miejsCQwosci.
Baboszewo jest miejscowosciq wysoko

rozwini~tq

spelniajqcq wszelkie przeslanki

przemawiajqce za nadaniem praw miejsklch. Liczba ludnosci przekraczajqca 2000 osob, zwarta
zabudowa z

wyodr~bnionym

centrum miejscowosci, a takZe dzialajqce zaklady przemyslowe,

wyrwornle pasz, drukarnie, przedsit;biorstwa transportowe, zatrudniajqce w sumie ok. 500
osob. Baboszewo lezy na

przeci~ciu si~

dwoch drog powiatowych, w poblizu drog krajowych

57 i Nr 10. Baboszewo jest miejscowosciq skanalizowanq, zgazyfikowanq, z odpowiedniq
zurbanizowanq zabudowq miejscowosci (istniejqce czteropit;trowe bloki mieszkalne oraz Hczne
osiedla z zabudowq mieszkaniowq). Ludnosc Baboszewa utrzymuje

si~

z pracy w przemysle

i uslugach, a zaledwie kllka procent zyje z rolnicrwa.
Mamy obowiqzek wzgl~dem mieszkanc6w miejscowosci oraz kolejnych pokolen dqzyc
do rozwoju Baboszewa, a uzyskanie praw miejsklch
dopelniajqcych
dla

post~pujqCq rozbudow~

przedsi~biorc6w,

b~dzie

jednym z element6w

infrastruktury, przemyslu, uslug, a takze atrakcyjnosci

turyst6w i nowych mieszkancow.

Ubieganie si~ 0 nadanle praw mlejsklch b~dzie moZllwe przy wsparciu i zaangazowaniu
W6jta Gminy Baboszewo, Rady Gminy Baboszewo, jednostek organizacyjnych, instytucji i
przedsi~biorc6w

dzialajqcych na terenie gminy, soltys6w, ale przede wszystkim mieszkanc6w

Baboszewa i gminy Baboszewo.

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa zlozenie wniosku

0

nadanie praw miejskich

wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami - art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku

0

samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), zwane dalej "ustawq" .

Na podstawie art . 4b ust. 1 pkt 1 wyzej cytowanej ustawy Rada Ministrow na wniosek
Rady Gminy, poprzedzony przeprowadzeniem przez

t~ rad~

konsultacji z mieszkancami

wydaje rozporzqdzenie.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami gminy okresla uchwala
Rady Gminy. Stosownie do zapisow art. 40 us!. 1 ustawy, gminie przysluguje prawo
stanowienia aktow prawa miejscowego obowiqzujqcych na obszarze gminy, na podstawie
upowaznien ustawowych.
W zwiqzku z powyzszym za zasadne uznaje

si~

podj~cie

uchwaly w sprawie

przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami gminy Baboszewo w sprawie
nadania statusu miasta miejscowosci Baboszewo.
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Zalc, cznik nr 1
do uchwaly Nr XXV.174.2021
z dnia 29.01.2021r.

Konsultacje z mieszkancami Gminy Baboszewo w sprawie nadania statusu miasta miejscowosci
Baboszewo przeprowadzone w dniach ... . .... . ..... .... ................................. ... .. .. .. ... ... .. ..... .

KARTA DO GLOSOWANIA

Imi ~

i Nazwisko* : . ............... .. ..... .... . .. ...... . .. ... ... .. .. .. .... . .. .. .... ......... .................. . .

Adres zamieszkania*: . .. .... . .. .. ... ... . .. ... ...... ..... ...... ................. ... .. ..... ........ . ..... ... .

Czy jest PanIPani za nadaniem statusu Miasta miejscowosci Baboszewo ?
TAK - jestem za nadaniem statusu miasta miejscowosci Baboszewo
NIE - jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowosci Baboszewo
WSTRZYMUJ~ SI~

-

wstrzymuj~ si~

od podj~cia decyzji w przedmiotowej sprawie

INSTRUKCJA GLOSOWANIA:

Glosowac moina tylko na jedni[ z powyiszych odpowiedzi stawiaji[c znak "X" (co najmniej dwie Iinie
przecinaji[ce si~ w obr~bie kratki) na karcie do glosowania w kratce znajdujqcej si~ z lewej strony.
Glos zostanie uznany za niewai,ny jei,eli:
- postawiono znak "X" w kratce przy wi~cej nii jednej odpowiedzi,
- nie postawiono znaku "X" w iadnej kratce,
- postawiono znak "X" poza

obr~bem

kratki,

- postawiono inny znak nii dwie przecinaji[ce

si~

linie,

- nie wypelniono pol obowiqzkowych karty do glosowania danymi umoi.liwiajqcymi
osoby oddaji[cej glos.

Podpis*

* - pola obowii[zkowe

identyfikacj~

ZafClcznik nr 1
do uchwaly Nr XXV.174.2021
z dnia 29.01.2021r.

Klauzula infor macyj na dot. przetwar zania danych osobowych

1. AdministralOrem Pani/ Pana danyeh osobowyeh jest W6jt G miny Baboszewo (dalej:
"Administrator"), z siedzib,r ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z AdministralOrem moi.na si~ kontaktowae pisemnie, za pomoeq poezty tradyeyjnej na adres: ul.
Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogq mailowq pod adresem: urzad@gminab aboszewo. pl
2. Administrator wyznaezyl Inspektora Oehrony Danyeh - Paniq Marzann~ Jucimer, z kt6rym moi.na
si~ kontaklOwae pod adresem mailowym: iod@gminab aboszewo.pl
3. Pani/ Pana dane Sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrony os6b fizyeznyeh w
zWiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu takieh danyeh oraz
uehylenia dyrektywy 95/461WE (og6lne rozporzqdzenie a oehronie danyeh), w zwiqzku z art. Sa ustawy
z dnia 8 marea 1990 r. a samorzqdzie gminnym.
4. Przetwarzanie danyeh osobowyeh odbywa si~ w eelu przeprowadzenia konsultaeji spo/eeznyeh
dotyezqeyeh zmiany statusu miejseowosci Baboszewo.
5. Dane osobowe nie poehodzq ad stron trzecieh.
6. Administrator nie zamierza przekazywae danyeh do paristwa trzeeiego lub organizaeji
mi~dzynarodowyeh .

7. Odbioreami Pani/Pana danyeh mogq bye tylko te podmioty, kt6re b~dq uprawnione do dost~pu do
nieh zgodnie z obowiqzujqeym prawem.
8. Pani/Pana dane b~dq przetwarzane przez okres niezb~dny do realizaeji celu, w jakim zostaly zebrane,
a po jego zrealizowaniu przez okresy wskazane przepisami prawa (w szezeg61nosci dotyezqcyeh
archiwizacji) .
9. Ma Pani/Pan prawo i.qdania ad Administratora dost~pu do swoieh danyeh, ieh sprostowania
(poprawiania), usuni~eia lub ograniezenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeeiwu wobee
przetwarzania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorezego (Urz~du Oehrony Danyeh
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, i.e przetwarzanie danyeh osobowych
narusza przepisy dotyezqee oehrony danyeh osobowyeh.
11. Podanie danyeh osobowych jest faku ltatywne. Konsekwenejq niepodania tyeh danyeh b~dzie brak
moi.liwosci oddania wai.nego glosu.
12. Pani/Pana dane nie b~dq podlega/y zautomatyzowanemu podejmowaniu deeyzji, w tym
profilowaniu.

