
UCHWAŁA NR XXXIX/530/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie przekazania według właściwości wniosku dotyczącego budżetu Gminy Lubicz na rok 
2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz art. 65 i 242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491 i 2052), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubicz uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku  dotyczącego  wykreślenia
zadania pn. „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzatowo 
do DW nr 657 w Nowej Wsi” z budżetu Gminy Lubicz na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubicz na rok 2022 i dalsze lata”. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, na podstawie art. 65 K.p.a. przekazuje się  Wójtowi Gminy Lubicz,
jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Lubicz do przesłania wnioskodawcy 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. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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UZASADNIENIE 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z wnioskiem 
                                                                                                uznała, że jego rozpatrzenie należy do wyłącznej 
kompetencji wójta gminy i taką opinię przekazała radzie gminy. 

Zgodnie z art.  233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 

1) budżetowej,
2) o prowizorium budżetowym, 
3) o zmianie uchwały budżetowej 

 - przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego”. 
Ponieważ, zgodnie z art. 65 i 242 K. p.a., „Wnioski składa się do organów właściwych ze względu 

na przedmiot", należy przekazać wniosek do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Lubicz. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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