
UCHWAŁA NR XLV/604/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz 

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 
583, 1005, 1079) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2320, 2052, zm: Dz. U. z 2022 r. 
poz.1301) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniesioną w dniu 3 sierpnia 2022 r. skargę na  działalność Wójta Gminy Lubicz uznaje się za zasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania skarżącego o sposobie
załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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Uzasadnienie 

W dniu 3 sierpnia 2022 roku do urzędu gminy Lubicz wpłynęła skarga (z dnia 1 lipca 2022 r.)  na 
działalność Wójta Gminy Lubicz, której przedmiotem jest „brak realizacji uchwały Rady Gminy Lubicz 
i ignorancja petycji mieszkańców Grębocina dotycząca pasieki”. 

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

Uchwała nr XXXII/440/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 lipca 2021 r., będąca odpowiedzią na petycję 
mieszkańców osiedla w Grębocinie o nieprzedłużenie umowy dzierżawy gruntu, na którym znajdowała się 
pasieka oraz zmiany miejsca jej posadowienia ze względu na liczne ukąszenia mieszkańców osiedla, 
zobowiązała Wójta Gminy do nieprzedłużania umowy dzierżawy wskazanego gruntu, która miała 
obowiązywać do dnia 31 maja 2022 roku. 

Komisja ustaliła, że umowa dzierżawy nie została przedłużona, ale 6 maja 2022 r. zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy Gminą Lubicz a właścicielem pasieki w sprawie prowadzenia działań na rzecz 
propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Porozumienie zawarto na czas 
określony, tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., na mocy którego powołano Punkt Edukacji 
Pszczelarskiej w miejscowości Grębocin, na części działki oznaczonej nr 406/55. Pasieka składa się z 50 uli 
i tradycyjnej pasieki słoweńskiej (ula wielorodzinnego) użyczonej na potrzeby zadania przez Ambasadę 
Republiki Słowenii. 

Jakkolwiek podnoszenie świadomości roli pszczół dla bioróżnorodności flory, zapewnienia równowagi 
między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu oraz stworzenia warunków do edukacji 
ekologicznej dla dzieci i młodzieży w terenie są działaniami pozytywnymi i zasługującymi na aprobatę 
i wsparcie, to jednak usytuowanie pasieki wciąż budzi kontrowersje i pomimo nieprzedłużenia umowy 
dzierżawy ule posadowione są nadal w tym samym miejscu. Intencją i oczekiwaniem mieszkańców 
Grębocina piszących w 2021 r. petycję była zmiana lokalizacji pasieki, a tak się nie stało. Również Rada 
Gminy Lubicz, podejmując uchwałę nr XXXII/440/21 w dniu 1 lipca i zobowiązując Wójta Gminy do 
nieprzedłużania umowy dzierżawy gruntu w Grębocinie, na którym znajduje się pasieka, miała na myśli 
fakt, że po zakończeniu dzierżawy pasieka zostanie przeniesiona w inne miejsce, co byłoby zgodne 
z oczekiwaniami piszących petycję mieszkańców Grębocina. 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Lubicz uznaje skargę za zasadną. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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