
UCHWAł,A NR 11 l/XIII/2019 
RA DY GMINY ŚWIERCZE 

zdnia 19grudnia2019r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art.l S ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 
poz. 506 ze 7.111) oraz art. 6 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5 grudnia 2019 roku zapoznała się z treścią złożonej petycji 
przez mieszkańca Gminy i przekazuje się ją Wójtowi Gminy Świercze, Staroście Nowodworskiemu oraz Staroście 
Pułtuskiemu, jako organom właściwym do jej rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Świercze do przesłania wnioskodawcy odpisu niniejszej 
uchwały na adres wskazany w petycji. 

§ 3. Uchw ala wchodzi w życic z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

AJ~J 
Wiesław Adamiak 

Id C'lł-1 ll6-111~-311D6-,I I 83-85'JC- I 55l-:3 FJ,J IDC'3. Uch wa low Strona I 



UZASADNII:(NIE 

Zgodnie z art.l8b.ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506.) 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz 
petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z 
powyższym petycję w sprawie przywrócenia lini autobusowej na trasie Strzegocin - Nasielsk przekazuje się 
według kompetencji, Wójtowi Gminy Świercze, Staroście Nowodworskiemu oraz Staroście Pułtuskiemu. 

Przewodniczący Radtminy 
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Wiesław Adamiak 
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Sz. Pan Wójt 
i Zarząd Gminy Świercze 

Petycja 

My, niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Świercze domagamy się od Władz Samorządowych 
gminy przywrócenia komunikacji autobusowej na trasie Nasielsk - Strzegocin w godzinach 
porannych i popołudniowych - tak, by umożliwić dojazd do szkół średnich młodzieży 
ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. 

Nadmieniamy, że obowiązek nauki ciąży na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej do 18. roku 
życia, a wobec braku dojazdu do szkół jest to bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. 

Ponadto przywrócenie komunikacji autobusowej było sztandarową obietnicą programową PiS, 
z której to partii kandydował Pan Wójt oraz większość obecnych radnych, m.in. Przewodniczący i 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. 

Liczymy na poważne podejście do problemu 1 załatwienia sprawy, korzystając z dotacji 
państwowych. 


