
UCHWAŁA NR XLVII/618/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 września 2022 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubicz uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia 
wspólnych działań w przedmiocie wybudowania ścieżki rowerowo – pieszej wzdłuż remontowanej drogi 
powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno, na odcinku ok. 3 km oraz rozważenia podjęcia działań 
w kierunku budowy takiego samego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2009C, na 
odcinku od Młyńca Pierwszego do Brzeźna.  

2. Pismo, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Wójtowi Gminy Lubicz, jako organowi właściwemu do 
rozpatrzenia. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia oraz przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/618/22 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 września 2022 r. 

W dniu 12 września 2022 r. wpłynęła do urzędu gminy Lubicz petycja skierowana do Rady Gminy 
Lubicz w sprawie podjęcia wspólnych działań w przedmiocie wybudowania ścieżki rowerowo – pieszej 
wzdłuż remontowanej drogi powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno, na odcinku ok. 3 km oraz 
rozważenia podjęcia działań w kierunku budowy takiego samego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2009C, na odcinku od Młyńca Pierwszego do Brzeźna. 

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

Po dokonaniu analizy petycji komisja ustaliła, że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 
gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz, że gminy, mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

Zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz  reprezentuje 
ją na zewnątrz, dlatego rozpatrzenie powyższej petycji należy do kompetencji wójta gminy i taką opinię 
przekazała radzie gminy. 

Rada gminy podtrzymała powyższe stanowisko i zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach, uznając się za adresata petycji niewłaściwego do jej rozpatrzenia, przekazuje ją do podmiotu 
właściwego, tj. do Wójta Gminy Lubicz. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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