
UCHWAŁA NR XIV/108/19
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506; poz. 1309, poz. 1696), art. 223 § 1, art. 227, art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, 
poz. 1133) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków (Dz. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Skargę Pani B.G. zam. w Będzinie na działalność Wójta Gminy Będzino, wniesioną w dniu 10.09.2019 r., 
uznaje się za nieuzasadnioną.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie do powiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącej odpisu niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie.

§ 4. 

Traci moc uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Rady Gminy w Będzinie w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP  www.bedzino.pl.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jest rada gminy.

W dniu 18.09.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będzinie po wstępnym
przeanalizowaniu zarzutów w ww. skardze zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Będzino o ustosunkowanie
się do niej w formie pisemnej, załączając kserokopię skargi wraz z załącznikami. Wójt Gminy Będzino w dn.
30.09.2019 r. złożył do Biura Rady wyjaśnienia w tej sprawie, pismem znak sprawy W.1510.1.2019. W celu
przeanalizowania odpowiedzi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będzinie odbyła posiedzenie
w dniu 4.10.2019 r. W związku z analizą zarzutów przedstawionych w ww. skardze oraz analizie wyjaśnień
wójta, komisja wystosowała dodatkowe pytania do wójta w formie pisemnej. Jednocześnie komisja
powiadomiła skarżącą o potrzebie przedłużenia terminu załatwienia skargi. Odpowiedź Wójta na prośbę
o dodatkowe wyjaśnienia wpłynęła do Biura Rady w dn. 15.10.2019 r. W celu analizy odpowiedzi oraz
podjęcia kolejnych kroków zorganizowano posiedzenie komisji w dn. 28.10.2019 r. Wydana opinia komisji
w sprawie skargi była jednogłośna - wszystkie zarzuty postawione w skardze są nieuzasadnione.

W skardze skarżąca przedstawiła dwa główne zarzuty:

Interesy gminy Będzino w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie reprezentował nie wójt, nie pracownik Urzędu
Gminy, ale radca prawny reprezentujący firmę Enertrag sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie.

Rada Gminy w Będzinie stoi na stanowisku, że wraz z podjęciem Uchwały nr IX/62/15 z dnia 30 czerwca
2015 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji
farmy elektrowni wiatrowych "WIERZCHOMINO" w gminie Będzino interes gminy Będzino został
połączony z interesem prywatnego inwestora Enertrag sp. z o.o. Kontynuacją tych działań była dalsza
współpraca Rady Gminy, Wójta Gminy oraz inwestora w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Rada stoi
na stanowisku, że udzielenie pełnomocnictwa przebiegło zgodnie z prawem, a sam brak odpłatności za
świadczenie usługi nie może być przesłanką do jakichkolwiek uchybień w tym zakresie. Udzielenie radcy
prawnemu Markowi Władzińskiemu pełnomocnictwa procesowego nie wiązało się z żadnym uszczerbkiem
majątkowym gminy, co w efekcie uchroniło budżet gminy przed wydatkami na ten cel z własnych środków.
Wójt w wyborze pełnomocnika kierował się doświadczeniem zawodowym z zakresu znajomości prawa
planistycznego oraz potrzebą obrony uchwały Uchwały nr IX/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, która była
kilkakrotnie zaskarżana przez składającą niniejszą skargę w sądzie. Gmina reprezentowana jest przez dwóch
pełnomocników, którzy uzgadniają i konsultują ze sobą stanowiska i decyzje procesowe w przedmiocie skarg
na uchwałę, czego finalnym celem jest obrona Uchwały nr IX/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, która została
podjęta przez Radę Gminy w Będzinie. W posiedzeniach sądu uczestniczył nie tylko ww. radca Marek
Władziński, ale również gminny radca prawny Sebastian Owczarzak, który otrzymał stosowne pełnomocnictwa
udzielone w tym zakresie. Reasumując w związku z tym Rada nie widzi przeciwskazań w reprezentowaniu
gminy w sądzie przez pełnomocnika powiązanego z inwestorem i uznaje ten zarzut za nieuzasadniony.

Wójt Gminy wzbudza podejrzenie, że pomiędzy nim a inwestorem istnieje porozumienie by
zrealizować inwestycję kosztem mieszkańców, ich zdrowia i majątku. Wyjaśnienia przez Radę Gminy
Będzino wymaga zakres tych powiązań oraz czy wójt nie czerpie z tego tytułu korzyści majątkowych.

Rada Gminy w Będzinie stoi na stanowisku, że Wójt Gminy Będzino, będąc organem wykonawczym
wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Rada nie ma w swoim zakresie
kompetencji dotyczących sprawdzania powiązań mogących mieć znamiona korupcyjne czy przestępcze.
Podmiotem władnym w tych kwestiach jest prokuratura. Z zebranych informacji i analiz wynika iż Wójt
Gminy Będzino stanowczo zaprzecza, by osobiście poniósł jakąkolwiek korzyść majątkową z tytułu
wykonywania uchwały rady. Wójt Gminy Będzino również stanowczo oświadczył, że jakiekolwiek zarzuty czy
insynuacje formułowane przez skarżącą znajdą swój skutek w postaci ochrony dobrego imienia Wójta Gminy
Będzino na drodze prawnej: cywilnej lub karnej. Z pisma przekazanego w dn. 15.10.2019 r. do Biura Rady
przez Wójta, wynika że w dn. 14.10.2019 r. przesłał on skargę do prokuratury w celu zbadania, czy doszło do
popełnienia zarzucanych mu w treści skargi czynów zabronionych.

Po wysłuchaniu opinii komisji oraz po zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi w skardze Rada Gminy
w Będzinie stoi na stanowisku, że Wójt Gminy Będzino, kontynuując politykę Rady Gminy w Będzinie
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nie dopuścił się zaniedbań w realizowaniu polityki przestrzennej gminy, ustalonej uchwałą w 2015 r. ale
wykonywał swoje obowiązki należycie i w sposób zgodny z prawem. W związku z tym, uznaje w całości
skargę jako bezzasadną.
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