
Uchwała Nr XXVIII.189.2021 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Baboszewo, uchwala co 

następuje:  

§1 

Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej poparcia wzięcia udziału w konkursie Rada Gminy 

Baboszewo uznaje przedmiotową petycję za zasadną. 

 

§2 

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Baboszewo, który 

poinformuje wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania przedmiotowej petycji 

jednostkom oświatowym z terenu gminy.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo 

 

Sławomir Piotr Goszczycki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do 

Uchwały Nr XXVIII.189.2021 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

 W dniu 1 kwietnia 2021 roku do Urzędu Gminy Baboszewo wpłynęła petycja w sprawie 

wzięcia udziału w konkursie. 

W swoim piśmie wnioskodawca wskazuje propozycje konkursu przystąpienia Gminy do 

konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA”. 

W myśl art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 713) w celu rozpatrywania wniosków i petycji przez Radę Gminy powołuje się 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne 

Przewodniczący Rady skierował petycję do zaopiniowania przez Komisje Skarg, Wniosków  

i Petycji celem zajęcia stanowiska i wyrażenia opinii w przedmiocie petycji.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Baboszewo na posiedzeniu w dniu  

12 kwietnia 2021 roku po zapoznaniu się z treścią petycji uzgodniła, że biorąc udział  

w konkursie gmina może zyskać plac zabaw, które cieszą się dużą popularnością na naszym 

terenie. Komisja rekomenduje Wójtowi Gminy przeanalizowanie możliwości udziału  

w konkursie o którym mowa w przedmiotowej petycji. Jednocześnie zobowiązuje się 

Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania petycji jednostkom oświatowym z terenu 

gminy celem weryfikacji możliwości udziału szkół w przedmiocie petycji. Członkowie Komisji 

jednogłośnie zdecydowali uwzględnić petycję. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Baboszewo po rozpatrzeniu petycji dotyczącej 

wzięcia udziału w konkursie i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, uznaje przedmiotową petycję za zasadną. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.  

 

  

 



 

 


