
UCHWAŁA NR XLI/547/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania pisma według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 i 583) i art. 65 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 pisma wniesionego w dniu 4 marca
2022 r. przez mieszkankę Gminy Lubicz w sprawie niewyrażenia zgody na proponowane zmiany dotyczące 
użytkowania pomieszczenia gospodarczego. 

2. Pismo, 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 wnoszącej pismo 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 pismem mieszkanki Gminy Lubicz 
w sprawie niewyrażenia zgody na proponowane zmiany dotyczące użytkowania pomieszczenia 
gospodarczego  uznała, że jego rozpatrzenie, zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o samorządzie gminnym, który stanowi, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie 
mieniem komunalnym, należy do kompetencji wójta gminy i taką opinię przekazała radzie gminy. 

Ponieważ, zgodnie z dyspozycją artykułu 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
jeżeli organ administracji publicznej, do którego pismo wniesiono jest niewłaściwy w sprawie, 
niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego 
pismo, należy przekazać pismo do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Lubicz. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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