
UCHWAŁA NR XXXIX/250/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz.713 ze zm.) w związku z art. 229  pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Rada Gminy w Będzinie, po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana XX na bezczynność Wójta Gminy 
Będzino w przedmiocie prowadzonego przez Wójta postępowania zalewania działek rolnych, których 
właścicielem jest Skarżący oraz zachowania Wójta podczas wizyty Skarżącego w Urzędzie Gminy, po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje skargę za nieuzasadnioną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku do Rady Gminy w Będzinie została złożona skarga przez Pana XX na 
działalność Wójta Gminy Będzino. W skardze znalazły się dwa zarzuty: w przedmiocie prowadzonego przez 
Wójta postępowania zalewania działek rolnych, których właścicielem jest Skarżący oraz zachowania Wójta 
podczas wizyty Skarżącego w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie przekazał skargę do 
rozpoznania przez komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 25 maja 2021 r. Przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji na podstawie art. 36 par. I Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowała 
Skarżącego o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 30 czerwca 2021 roku. Następnie pismem 
z dnia 28 czerwca 2021 roku w związku z koniecznością pozyskania od innych organów dodatkowych 
materiałów i wyjaśnień  przedłużyła ten termin do drugiej połowy lipca. 

W trakcie rozpatrywania skargi Komisja zwróciła się do Wójta o ustosunkowanie się do zarzutów 
podniesionych w skardze oraz przedłożenia dokumentów zgromadzonych w sprawie, a także wyjaśnienia 
„incydentu", który miał miejsce w budynku urzędu. Wójt pismem znak RZG.6331.2.2021.MN z dnia 13 maja 
2021 r. przedłożył komplet dokumentów wraz z metryką prowadzonego postępowania i pismem 
wyjaśniającym. W kontekście zarzutu w skardze, dotyczącego pchnięcia przez wójta obiema rękami skarżącego 
na ścianę, Rada Gminy po przeanalizowaniu sprawy, stoi na stanowisku że brak jest świadków, nagrań oraz 
jakichkolwiek dowodów na zaistnienie takiej sytuacji. W tym kontekście dysponuje jedynie zeznaniem 
skarżącego, natomiast wójt na pytanie dotyczące „incydentu", który został przedstawiony w skardze 
odpowiedział: „Dodatkowo informuję, że nie będę się ustosunkowywał do kłamliwych zarzutów 
przedstawionych przez Pana XX". Rada Gminy stoi na stanowisku, że skarżący powinien dochodzić swoich 
praw na gruncie powództwa cywilnego. Rada Gminy nie jest organem władnym do badania tego typu 
zarzutów. W związku z tym w tym zakresie uznaje skargę za bezzasadną. Rada Gminy jednocześnie podkreśla, 
że Wójt, jako urzędnik powinien być możliwie jak najbardziej pomocny i udzielać odpowiedzi na skierowane 
do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie (art. 12 ust. 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego). Treść zasady uprzejmości wypełnia art. 12 ust. 3, który określa zachowanie się urzędnika 
w przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes jednostki. 

Odnośnie zarzutu dotyczącego terminowości załatwiania spraw przez urząd Komisja wystąpiła 
z zapytaniami do Starosty Powiatu Koszalińskiego oraz do radcy prawnego Urzędu o udzielenie pisemnej 
odpowiedzi, czy postępowanie jest prowadzone zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania 
administracyjnego, czy też uznać należy, że doszło do sytuacji, o której mowa w art. 37§ 1 ust. 1 lub ust.2 Kpa. 
Zgodnie z art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego mówi, że 
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania. W niniejszej sprawie ww. terminy uległy modyfikacji: w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 w Urzędzie Gminy Będzino oraz związaną z tym liczną 
nieobecnością pracowników, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1842 ze zm.) Wójt Gminy Będzino zawiadomił o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw na okres 
30 dni od dnia 22 marca 2021 r. Po przeanalizowaniu zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji - znak 
RZG.6331.2.2021.MN, opinii Komisji i radcy prawnego Rada Gminy stoi na stanowisku, że postępowanie było 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami - w tym zakresie skargę należy uznać również za 
bezzasadną. Jednocześnie Rada Gminy uważa, że w sytuacjach niecierpiących zwłoki, w momencie kiedy jest 
niszczone mienie mieszkańca, wójt powinien reagować szybciej, np. poprzez przesłanie w wyznaczone miejsce 
pracownika odpowiedzialnego, a nie zasłaniać się jedynie literą prawa i procedurami formalnymi. 
W przypadkach kryzysowych, wójt powinien wykazać się większą empatią oraz chęcią niesienia pomocy 
w stosunku do mieszkańców. 

Analizując stan faktyczny i prawny, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji oraz po zapoznaniu się 
z zarzutami przedstawionymi w skardze Rada Gminy w Będzinie uznaje w całości skargę jako bezzasadną.
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