
UCHWAŁA NR XXXIX/238/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 

Na podstawie art. 5a i 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy w Będzinie postanawia nie udzielić 
wotum zaufania Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
[dalej: "u.s.g."], wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje 
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego). Rada Gminy rozpatrzyła 
Raport podczas sesji, na której podejmowana była uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium wójtowi.  Raport rozpatrzony został w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem 
o stanie gminy przeprowadzona została debata. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierali głos bez 
ograniczeń czasowych. W debacie nie zabierali głosu mieszkańcy, z uwagi, iż nie wpłynęły zgłoszenia od 
mieszkańców. 

W sesji nie uczestniczył Wójt Gminy, raport przedstawiał Zastępca Wójta, który poinformował radnych, że 
raport za rok 2020 został sporządzony w terminie ustawowym oraz opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Podczas posiedzeń komisji Rady Gminy w dniu 6 lipca br. radni zwrócili uwagę Zastępcy Wójta na 
szereg błędów i nieścisłości, które pojawiły się w raporcie. Przed sesją rozpatrującą dokument do biura rady 
wpłynęły poprawione dokumenty. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie Raportu 
o stanie gminy za rok 2020. Zastępca Wójta stwierdził, że „raport jest taki sam jak co roku, tylko treść inna”.  
Treść raportu nie została przedstawiona przez Zastępcę Wójta. Podczas debaty radni zwrócili uwagę, że 
dostarczony – skorygowany raport nadal zawiera błędy, dokument ten nie jest spójny z dokumentami 
przedstawianymi przez Wójta w trakcie roku – np. z Raportem monitoringowym o stanie realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Będzino na lata 2015-2022 za rok 2020. Przedstawiony raport nie spełnia roli rzetelnego 
i wszechstronnego źródła informacji na temat stanu gminy, realizacji głównych programów, strategii i planów, 
posiada wykaz podjętych uchwał – brak jest informacji o ich realizacji. Ponadto Na stronie 104 raportu 
przedstawiono ilość podjętych przez Wójta zarządzeń. Zastępcy zostało zadane pytanie w zakresie Zarządzeń 
w odniesieniu do ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, braku publikacji Zarządzenia Nr 170, 
a także dlaczego do dnia sesji brak jest  w  BIP informacji przy Zarządzeniu nr 176/2020 z dnia 1.12.2020 r. 
o Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody z dnia 23 lutego 2021 r. mówiącym o istotnym naruszeniu ustawy 
o samorządzie gminnym i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapytano czy Zarządzenie nadal 
w takiej treści obowiązuje. Zastępca Wójta nie był przygotowany, aby na to pytanie odpowiedzieć. 
Ustawodawca wprowadził dużą dowolność w konstruowaniu raportu. Dokument ten nie może być laurką, ale 
powinien informować rzetelnie o zagrożeniach czy o słabych stronach gminy, powinien przedstawiać rzetelne 
i wiarygodne informacje, np. przedstawiony w raporcie koszt budowy drogi do banku – kwota 130 tys., 
nie podano czy jest to kwota brutto czy netto. Zastępca odpowiedział, że jest to wartość netto, co stanowi 
zasadniczą różnicę w całej wartości inwestycji.  Zapytano Zastępcę Wójta w zakresie przynależności Gminy 
Będzino do Stowarzyszeń oraz o daty wystąpienia Gminy ze Stowarzyszenia S6, SGPEO, Związku Gmin 
Wiejskich RP – Zastępca nie udzielił odpowiedzi. 

W raporcie Wójt skupił się w dużej mierze na zadaniach planowanych do realizacji w latach 2021-2022, 
w 2020 r. Wójt występował do rady z projektem uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Będzinie z siedzibą w Łeknie, raport od strony 50 do strony 55 zawiera informację dotyczącą Edukacji, 
w treści brak jest jakiejkolwiek informacji o problemach w oświacie i zasadności likwidacji placówki. Radni 
zwracali uwagę na chaotyczne prowadzenie inwestycji gminnych, bez przemyślenia i analizy (m.in. budowa 
drogi do banku w Będzinie, budowa drogi i kanalizacji w Strzeżenicy, budowa PSZOK, brak budowy 
oczyszczalni ścieków w Tymieniu), rezygnacja z zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. 

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, Rada Gminy w Będzinie, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz 
informacje uzyskane w jej toku, nie udzieliła Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania. W głosowaniu 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania nie uzyskano bowiem bezwzględnej większości 
ustawowego składu rady. Zgodnie z art. 28aa ust. 9 u.s.g., niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum 
zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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