
UCHWAŁA NR XXXVII/496/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubicz uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji  dotyczącej montażu progów 
zwalniających z dnia 20 października 2021 r.  

2. Petycję, o której mowa w ust. 1, na podstawie art. 6 ustawy o petycjach przekazuje 
się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji - Wójta Gminy Lubicz. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do przesłania do wnoszącego petycję 
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. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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UZASADNIENIE 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z petycją  mieszkańca Złotorii w sprawie 
montażu progów zwalniających uznała, że jej rozpatrzenie należy do kompetencji wójta gminy i taką opinię 
przekazała radzie gminy. 
             Petycja dotyczy zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), a z kolei wykonawcą tych zadań, zgodnie 
 z art. 30 ust. 1 w/w ustawy jest wójt.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) adresat petycji, który jest 
niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją do podmiotu właściwego, tj. do Wójta Gminy Lubicz. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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