
UCHWAŁA NR LVIII/329/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie sprzeciwu wobec zgody Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego na przyłączenie 
sołectwa Mścice do Gminy Miasta Koszalin. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz.559, poz.1005, poz. 1079), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy w Będzinie wyraża sprzeciw wobec zgody Wójta Gminy w Będzinie Mariusza 
Jaroniewskiego na przyłączenie Sołectwa Mścice do gminy Miasto Koszalina wyrażonej poprzez podpisanie 
przez Mariusza Jaroniewskiego w imieniu Gminy Będzino porozumienia z dnia 29 marca 2022 r. z w sprawie 
zmiany granic miasta Koszalina i gminy Będzino jako sprzecznego z wolą większości mieszkańców Sołectwa 
Mścice i całej Gminy Będzino a także z uchwałą Nr LII/312/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 17 marca 
2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin 
a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go 
do Miasta Koszalina. 

2. Rada Gminy w Będzinie oświadcza, że podpisane porozumienia z Miastem Koszalin przez Mariusza 
Jaroniewskiego jako Wójta, wbrew woli większości mieszkańców, rażąco godzi w interesy wspólnoty 
mieszkańców Gminy Będzino tym bardziej, że miało istotne znaczenie dla Wojewody Zachodniopomorskiego 
wydającego opinię w sprawie zasadności włączenia Sołectwa Mścice do Miasta Koszalina wyrażonego 
w piśmie znak P-1.0110.3.2022.AB z dnia 29.04.2022 r. 

§ 2. Uchwała  podlega  przekazaniu  Prezesowi  Rady  Ministrów,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji, Prezydentowi Miasta Koszalina i Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Analizując szczegółowo podpisane porozumienie przez strony Miasto Koszalin, które reprezentuje Prezydent 
Miasta Koszalina Piotr Jedliński i Gminę Będzino reprezentowaną przez  Wójta Gminy Będzino Mariusza 
Jaroniewskiego, nie tylko nie możemy zaakceptować niniejszego porozumienia, ale zobowiązani jesteśmy do 
wyrażenia sprzeciwu wobec każdego 
z zaproponowanych w nim punktów. Podpisanie niniejszego porozumienia przez Wójta Gminy Będzino 
nastąpiło z istotnym naruszeniem prawa, albowiem w myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym do 
zawarcia porozumienia międzygminnego obligatoryjna jest zgoda Rady Gminy. Rada Gminy w Będzinie 
wyraziła sprzeciw wobec przyłączenia sołectwa Mścice do miasta Koszalina. Stanowisko rady z pełną 
argumentacją zostało przedstawione w uchwale Nr LII/312/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 17 marca 2022 r. 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą 
Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta 
Koszalina. 

Stanowisko Rady Gminy w Będzinie jest tożsame ze stanowiskiem mieszkańców sołectwa Mścice. 

Wyrażając sprzeciw wobec  podpisanego porozumienia, wnosimy o jego unieważnienie i odstąpienie od 
planów miasta Koszalina w zakresie włączenia w jego granice administracyjne sołectwa Mścice z gminy 
Będzino. 
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