
UCHWAŁA NR LIII/684/23 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego umieszczenia w budżecie gminy na 2023 rok inwestycji – 
budowa drogi ul. Widokowa w Grębocinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40), art. 223 § 1, art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, 1855 i 2185) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniosek z dnia 9 grudnia 2022 r. (data wpływu 20 grudnia 2022 r.) w sprawie umieszczenia 
w budżecie gminy na 2023 rok inwestycji – budowa drogi ul. Widokowa w Grębocinie rozpatrzyć negatywnie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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UZASADNIENIE 

W dniu 20 grudnia 2022 r. wpłynął wniosek dotyczący umieszczenia w budżecie gminy na 2023 

rok inwestycji – budowa drogi ul. Widokowa w Grębocinie.   

Zgodnie z § 47 Statutu Gminy Lubicz wniosek skierowano do zaopiniowania przez Komisję Skarg 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubicz. 
Komisja ustaliła, iż zgodnie z §1 ust. 2 uchwały nr L/532/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 

2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej „(…) mieszkańcy  i inne podmioty mogą 

składać do Wójta gminy wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy w terminie do 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy.” Mieszkańcy ul. Widokowej w Grębocinie złożyli pismo 20 grudnia 2022 

r.  

Poza tym komisja ustaliła, że w harmonogramie inwestycji drogowych na 2023 rok nie ma budowy drogi ul. 

Widokowej w Grębocinie. Harmonogram budowy dróg gminnych na lata 2018 – 2023 powstał przy udziale 

wszystkich radnych. Poparty został wielokrotnymi wyjazdami w teren w celu weryfikacji podjętych założeń 

i kolejności ich realizacji. Rada Gminy nie kwestionuje potrzeby wybudowania drogi w ul. Widokowej w 

Grębocinie, podobnie jak wielu innych dróg w Gminie Lubicz, jednak ograniczone możliwości finansowe 

sprawiają, że w 2023 r. nie jest to możliwe. Taka rekomendacja została przekazana Radzie Gminy, która 

podtrzymała powyższe stanowisko.     

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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