
UCHWAŁA NR LII/311/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 17 marca 2022 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 (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559; poz. 583) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735; poz. 1491, poz. 2052), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Stowarzyszenie „ xx”  na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Wójta Gminy  Będzino oraz rażące naruszenie prawa, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącemu 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 21 stycznia 2022 roku do Rady Gminy w Będzinie została złożona skarga przez 
Stowarzyszenie XX na bezczynność Wójta Gminy Będzino na nienależyte wykonywanie zadań 
przez Wójta Gminy Będzino, rażące naruszenie prawa polegająca na nieterminowym przekazaniu 
skargi z dnia 27 maja 2021 r. Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Nr IX/62/15 Rady 
Gminy w Będzinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych 
„WIERZCHOMINO” w gminie Będzino. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie skargę 
przekazał do rozpoznania przez komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  
Skarga była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W trakcie rozpatrywania 
skargi Komisja zwróciła się do Wójta w zakresie ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w 
skardze.  
Wójt pismem znak W.005.12.2022.MJ z dnia 4 lutego 2022 r. w odpowiedzi przedłożył 
oświadczenie byłego pracownika urzędu – inspektora ds. obsługi rady gminy, świadczące o tym, że 
skarga w formie papierowej z biura rady gminy została niezwłocznie po jej wpłynięciu przekazana 
inspektorowi ds. planowania przestrzennego (B.K.). Miało to miejsce w obecności 
Przewodniczącego Rady Gminy.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy 
o ustosunkowanie się do oświadczenia złożonego przez byłego pracownika urzędu. 
Przewodniczący Rady Gminy potwierdził fakt spotkania w biurze rady i przekazania pisma 
inspektorowi ds. planowania przestrzennego Panu B.K., który w uzgodnieniu z Wójtem Gminy 
miał przygotować dokumenty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się z zapytaniem do inspektora ds. planowania 
przestrzennego o ustosunkowanie się do oświadczenia złożonego przez byłego pracownika urzędu. 
Pracownik odpowiedział, że wójt udzielił odpowiedzi na skargę dopiero w dniu 30.12.2021 r. 
Po przeanalizowaniu zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji -  uznać należy, iż złożona 
przez Stowarzyszenie „XX” skarga jest w pełni zasadna.  
Zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 329), dalej p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem 
organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 
przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi 
i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub 
elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (art. 54 § 2 ustawy p.p.s.a.). 
We wskazanym postępowaniu Skarga z dnia 27 maja 2021 r. Wojewody Zachodniopomorskiego na 
uchwałę Nr IX/62/15 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni 
wiatrowych „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino, wpłynęła do Biura Rady Gminy w Będzinie 
w dniu 1 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Będzino był zobowiązany do przekazania Skargi Wojewody 
Zachodniopomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 
dni, czyli do  1 lipca 2021 roku. Odpowiedź Wójta na skargę datowana jest na 30.12.2021 roku i 
tego samego dnia przekazana do sądu.  Wójt nie przekazał skargi w terminie ustawowym, 
przekroczył go o 182 dni. 
Analizując stan faktyczny i prawny, Rada Gminy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
uznaje, że podjęcie uchwały w podanej treści jest w pełni uzasadnione.  Rada Gminy podziela 
stwierdzenie Skarżącego Stowarzyszenia, iż postępowanie Wójta „świadczy o niebywałej arogancji 
i wyjątkowym braku poszanowaniu prawa. Podważa zaufanie do organów władzy publicznej, gdyż 
żaden z mieszkańców, przedsiębiorców czy interesantów naszej gminy, niezależnie od istoty 
problemu, nie może być pewien, że jego sprawa zostanie załatwiona zgodnie z regułami 
praworządności, że w ogóle nadany zostanie jej bieg”. 
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W zakresie stwierdzenia: „że ukrycie skargi i jednoczesne przedłużenie decyzji środowiskowej 
miało na celu wspieranie interesu firmy X, jedynego inwestora zainteresowanego utrzymaniem w 
obrocie prawnym wadliwej uchwały oraz, że opisane działania gminy miały na celu ułatwienie 
inwestorowi drogi ewentualnego ubiegania się o odszkodowania w sytuacji ukończenia inwestycji 
przed ostatecznym rozstrzygnięciem sądu.” W tym zakresie Rada Gminy nie jest uprawniona do 
zajęcia stanowiska i przekaże skargę do właściwego organu. 
POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) Rada Gminy w 
Będzinie informuje, że w skutek uznania skargi w części za zasadną, jeżeli Skarżący ponowi ją bez 
wskazania nowych okoliczności – wówczas Rada Gminy w Będzinie może podtrzymać swoje 
stanowisko (zaprezentowane powyżej) nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez 
zawiadomienia o tym skarżącego. 
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