
UCHWAŁA NR XV/191/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 65 i 242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, 1629 i Dz.U. z 2019 r., poz. 60, 730 i 1133), uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 października 
2019 r., Rada Gminy Lubicz uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku mieszkańców budynku przy ul. 
Dworcowej 44 w Lubiczu Dolnym, w sprawie dzierżawy działek o nr 149/1, 149/5 i 149/6 położonych 
w Lubiczu Dolnym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, na podstawie art. 65 K.p.a. przekazuje się na Wójtowi Gminy Lubicz, 
jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Lubicz do przesłania wnioskodawcom niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w § 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Wniosek mieszkańców budynku przy ul. Dworcowej 44 w Lubiczu Dolnym w sprawie możliwości
dzierżawy na czas nieokreślony działek o nr 149/1, 149/5 i 149/6 położonych w Lubiczu Dolnym,
w pobliżu zamieszkiwanego przez wnioskodawców budynku, dotyczy dziedziny gospodarowania mieniem
gminy, co zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art 25
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, należy do kompetencji wójta gminy.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z wnioskiem przekazała radzie gminy powyższą
opinie podczas posiedzenia komisji połączonych Rady Gminy Lubicz w dn. 17.10.2019 r.

Ponieważ, zgodnie z art. 65 i 242 K. p.a., „Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na
przedmiot", należy przekazać wniosek do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Lubicz.  
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