
UCHWAŁA NR XXXI/414/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 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, 
1378) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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 przekazaną  w dniu 31 marca 2021 r. według właściwości przez Wojewodę Kujawsko – 
Pomorskiego na 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 XXXI/414/21 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 maja 2021 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 31.03.2021 r. wpłynęła do Rady Gminy Lubicz skarga p.                                         na działanie 
Wójta Gminy Lubicz w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo z dnia 7 stycznia 2021 r. skierowane do 
Wójta Gminy Lubicz z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie Państwa                  zamieszkałych 
w                                     , przekazana według właściwości przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. 

Zgodnie z § 47 Statutu Gminy Lubicz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z materiałem 
oraz okolicznościami przedstawionej skargi i ustaliła, co następuje: 

- adres mailowy, z którego przesłano wiadomość nosił zarówno znamiona SPAM-u (i tak został 
potraktowany), jak również dodatkowo budził wątpliwość, czy nie jest to wirus 

- pismo stanowiące załącznik do e-mila przypominało bardziej donos, było mało wiarygodne (napisane 
ogólnie w imieniu mieszkańców ulic                               ,                       oraz               , bez nazwisk tych osób, 
ich podpisów, danych, które pozwalałyby ich uwiarygodnić itp., poza tym nikt personalnie z imienia i 
nazwiska nie podpisał się pod pismem, brak też osoby wskazanej do reprezentowania mieszkańców. 
Nadawca nie wykazał staranności, aby pismo nie było potraktowane jako zwykły anonim. Na kolejne pismo, 
z dnia 7 kwietnia br. złożone w formie papierowej, zarejestrowane w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
Lubicz w dniu 8 kwietnia br., które nie było anonimowe, wskazywało  już konkretnego nadawcę, odpowiedź 
została udzielona w dniu 30 kwietnia br. 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podkreśliła, że brak odpowiedzi na rzeczone 
pismo uzasadniają wskazane wyżej okoliczności, dlatego zaproponowała uznanie skargi za bezzasadną. 

Ustalenia komisji zostały przedstawione radzie gminy podczas posiedzenia komisji połączonych Rady 
Gminy Lubicz w dn. 20 maja 2021 r. Rada Gminy Lubicz poparła stanowisko komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Barcikowski 
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