
UCHWAŁA NR XXIV/337/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz 

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
w związku z art. 229 pkt. 3, art. 238 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) oraz  w zw. z §47 statutu Gminy Lubicz 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. 
w sprawie statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4714) uchwala się co następuje: 
   

§ 1. Skargę z dnia 11 września 2020 r. na działania Wójta Gminy Lubicz rozpatrzyć jako bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
 

Kazimierz Rybacki  

  

Id: 0520B180-F1C7-42C5-9B96-BCEE5FBF9A97. Uchwalony Strona 1



 

Uzasadnienie  

 
Załącznik do uchwały nr XXIV/337/20   Rady Gminy Lubicz 

              z dnia 29 października 2020 r.   

Dnia 21.09.2020 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz skarga mieszkańców ul. 
Magnoliowej z dnia 11.09.2020 r. na działanie Wójta Gminy Lubicz w przedmiocie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej usunięcia kamieni oraz wycięcia drzew zlokalizowanych na ul. Magnoliowej w Lubiczu Dolnym 
na wysokości posesji nr 1-5, a także pozostawienia kolejnej petycji bez odpowiedzi. 

Zgodnie z § 47 Statutu Gminy Lubicz, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z materiałem 
oraz okolicznościami przedstawionej skargi i ustaliła, że w niniejszej sprawie miały miejsce następujące 
działania organu wykonawczego: 

᠆ w odpowiedzi na petycję (wpływ 14.07.2020 r.) Wójt Gminy Lubicz jako Zarządca dróg gminnych na 
terenie Gminy Lubicz poinformował mieszkańców o zamierzeniach związanych z przedstawionymi 
problemami tj. zapewnił, że w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kamienie usytuowane 
w poboczu drogi zostaną przesunięte, a ponadto dla poprawy widoczności drogi zostaną przycięte gałęzie 
drzew iglastych. Jednocześnie takie zadanie zostało zlecone do Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu. 

᠆ w dniu 17.08.2020 r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek podpisany przez Pana J. Ch. nawiązujący do ww. 
petycji mieszkańców ul. Magnoliowej. W odpowiedzi na ten wniosek zostało skierowane pismo nr 
DR.7230.6.207.2020 r. z dnia 09.09.2020 r. W przedmiotowym piśmie poza odpowiedzią na pytania 
podkreślono, że  przyjęty przez Radę Gminy harmonogram robót na lata 2019 – 2023 obejmuje docelowe 
urządzenie ul. Magnoliowej na rok 2022 i wraz z podjęciem robót budowlanych nastąpi usunięcie wszelkich 
obiektów, które będą kolidować z projektem budowy ul. Magnoliowej. W chwili obecnej nie jest planowana 
zmiana terminu budowy tej ulicy a Wójt Gminy, realizując swoje zadania kieruje się ustaleniami zawartymi 
w przyjętym harmonogramie budowy dróg. 

W związku z powyższymi ustaleniami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła Radzie Gminy 
swoją opinię i zaproponowała uznanie skargi za bezzasadną. 

Rada Gminy Lubicz jednogłośnie przychyliła się do stanowiska komisji. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
 

Kazimierz Rybacki 
 

 
 

Id: 0520B180-F1C7-42C5-9B96-BCEE5FBF9A97. Uchwalony Strona 2




