UCHWAŁA NR XXX/409/21
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 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,
1378) 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 54 i 187) 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. z dnia 21 września 2018 r.,
poz. 4714), zmienionego uchwałą Nr IV/28/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 16 listopada 2020 r. poz. 5455), zmienionego
uchwałą Nr V/44/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz
(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 7 lutego 2019 r. poz. 831), uchwala się co następuje:
§ 1. Skargę z dnia 23 marca 2021 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXX/409/21
Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Uzasadnienie
Dnia 24.03.2021 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz skarga (z dnia 23.03.2021 r.)
na działanie Wójta Gminy
Lubicz w przedmiocie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania
na potrzeby opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”.
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:
Wójt Gminy Lubicz Zarządzeniem nr 0050.19.2021 z dnia 19 marca 2021 roku zdecydował
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie wstępnego badania kierunków rozwoju gminy na
najbliższe lata. Konsultacje te miały formę ankiety skierowanej zarówno do przedsiębiorców jak
i do mieszkańców gminy, a celem jej było zebranie jak najobszerniejszego materiału (pomysły, sugestie,
propozycje, uwagi, itp.), niezbędnego do opracowywania dokumentu o nazwie „Strategia Rozwoju Gminy
Lubicz na lata 2021 – 2028”. Dopiero ostateczna wersja dokumentu zostanie poddana właściwym
konsultacjom społecznym, w których wszyscy będą mogli wypowiedzieć się na temat zawartych w niej
propozycji rozwoju gminy.
Z uwagi na to, iż konsultacje te miały formę ankiety i służyły jedynie jako pomoc przy ustalaniu zakresu
dokumentu oraz kierunków działania na etapie jego konstruowania, siedmiodniowy czas jaki autorzy
dokumentu wyznaczyli na ich przeprowadzenie uznano za wystarczający. Należy również dodać, że
wspomniana ankieta nie była jedyną formą zbierania informacji. W ramach prac nad opracowaniem strategii
odbyło się wcześniej szereg warsztatów z udziałem pracowników urzędu, ekspertów, radnych oraz
przedsiębiorców. Należy podkreślić, że nie zostały naruszone żadne przepisy w tym względzie. W myśl
uregulowań zawartych w Uchwale nr L/658/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie
trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz, zarządzenie Wójta
Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno określać m.in. ich przedmiot i cel, czas trwania
wyznaczony poprzez datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, formę ich przeprowadzenia, zakres
konsultacji. Zarządzenie określało także sposób podania do publicznej wiadomości ogłoszenia w sprawie
konsultacji. Wskazane zostały: Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.lubicz.pl, strona internetowa
Gminy Lubicz www.lubicz.pl, gminny profil portalu Facebook www.facebook.com/gminalubicz oraz
tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz.
Stwierdzenie, że łączenie rozbudowy i modernizacji dróg gminnych oraz budowy mostu przez Drwęcę to
wymuszenie jednoznacznej odpowiedzi należy uznać za ocenę jednostronną osób zgłaszających tę uwagę,
której osoby pracujące nad strategią nie podzielają.
W odpowiedzi na oczekiwania, co do przeprowadzenia konsultacji nad „Strategią rozwoju Gminy Lubicz
na lata 2021 – 2028” z należytą uwagą i starannością należy spodziewać się, że zostaną one tak właśnie
przeprowadzone. Konsultacje nad projektem Strategii wymagać będą zapoznania się
z przygotowanym dokumentem, więc czas ich trwania na pewno będzie dłuższy.
W związku z powyższymi ustaleniami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła Radzie Gminy
swoją opinię i zaproponowała uznanie skargi za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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