
UCHWAŁA NR XXXVIII/519/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Mieszkańcy Grębocina" 

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. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję Stowarzyszenia „Miekszańcy Grębocina" z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
przebudowy/budowy ulicy Szkolnej w Grębocinie rozpatrzyć negatywnie. 

§ 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 

Dnia 16 grudnia 2021 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz petycja  
( z dnia 30.11.2021 r.) w sprawie przebudowy/budowy ulicy Szkolnej w Grębocinie. 

Zgodnie z § 47 Statutu Gminy Lubicz petycja została skierowana do rozpatrzenia  
i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubicz.  

W petycji tej jej autor, p. Tomasz Dunajski (prezes stowarzyszenia) podnosi, jakoby 
planowana była wyłącznie przebudowa odcinka tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Kowalewską  
do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną, z całkowitym pominięciem pozostałej jej części. Do takiego 
wniosku skłoniła autora treści zamówienia publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Szkolnej w takim właśnie zakresie. W konkluzji 
autor domaga się od organów gminy podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zmiany 
planów przebudowy ulicy Szkolnej w Grębocinie. Petycja została poparta podpisami czterdziestu 
mieszkańców Grębocina. 
Po przeanalizowaniu treści petycji nasuwa się podstawowy wniosek, że jej autor wykazał  
się wyjątkową nierzetelnością w podejściu do tematu. Przed przygotowaniem petycji nie zostały 
podjęte żadne działania zmierzające do sprawdzenia u źródeł jaki jest faktyczny stan rzeczy oraz 
faktyczne zamierzenia władz gminy Lubicz w przedmiotowej sprawie. Takie pytania nie zostały 
skierowane ani do wójta, ani do miejscowych radnych, ani do żadnego pracownika urzędu gminy 
Lubicz. Można zatem odnieść wrażenie, że celem petycji nie było uzyskanie wyjaśnień, ale 
wyłącznie wywołanie dyskusji i pokazanie rzekomo nieprzemyślanych decyzji wójta. Należy zatem 
wyjaśnić, że: 

1. Od samego początku inwestycja dotycząca przebudowy ulicy Szkolnej w Grębocinie 
została pomyślana i zaplanowana jako inwestycja dwuetapowa. Nie jest zatem prawdą,  
że wójt ogranicza się tylko to jednego jej odcinka nie biorąc pod uwagę całości. 

2. W pierwszym etapie zaplanowano przebudowę ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy 
Kowalewskiej do ulicy Poprzecznej. Modernizacja tej części jest najbardziej oczekiwana  
z uwagi na duży ruch oraz lokalizacje szkoły podstawowej, a co za tym idzie 
bezpieczeństwo osób dojeżdżających do szkoły. 

3. Drugi etap modernizacji odnoszący się do pozostałej części ulicy Szkolnej uwarunkowany 
jest ostateczną decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad co do planowanej 
przebudowy drogi krajowej DK15 wraz ze skrzyżowaniem ulic Kowalewskiej  
i Dworcowej. Dopiero wtedy, gdy będzie znany ostateczny projekt oraz termin rozpoczęcia 
prac możliwe będzie zaplanowanie modernizacji pozostałej części ulicy Szkolnej, która 
musi wpisywać się w ogólne rozwiązania komunikacyjne w tej części Grębocina. Tym 
samym wcześniejsze przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej części 
ulicy Szkolnej nie ma ekonomicznego uzasadnienia, gdyż uzyskanie pozwolenia  
na budowę wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów na wykup działek.   

Jak zatem widać, przedmiotowa petycja w sprawie modernizacji ulicy Szkolnej w Grębocinie 
wzywająca władze gminy Lubicz do zmiany planów jej przebudowy jest całkowicie 
nieuzasadniona. Od początku bieżącej kadencji plany przebudowy ulicy Szkolnej znajdują się  
w priorytetach drogowych zarówno radnych Grębocina jak i wójta gminy Lubicz i od samego 
początku zakładana jest jej kompleksowa modernizacja. Nie ma zatem absolutnie żadnej potrzeby 
wzywania do zmiany tychże planów. Od samego początku inwestycja ta jest przewidziana  
do realizacji w sposób kompleksowy. Troska o bezpieczeństwo mieszkańców dyktuje potrzebę 
modernizacji całej ulicy Szkolnej. 
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Wójt gminy Lubicz zapewnia wszystkich mieszkańców Grębocina, że modernizacja ulicy 
Szkolnej zostanie wykonana na całym jej przebiegu, z uwzględnieniem uwarunkowań 
wymienionych powyżej. Jest to jedna z pilniejszych potrzeb mieszkańców Grębocina.  
 Komisja skarg, wniosków i petycji przedstawiła swoje ustalenia Radzie Gminy Lubicz 
podczas posiedzenia komisji połączonych w dniu 22 grudnia 2021 r. Rada Gminy Lubicz podzieliła 
ustalenia komisji. 

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9792BAA7-749D-4DB6-B0C3-9F5A29376316. Uchwalony Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



