
UCHWAŁA NR LXIII/346/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 30 sierpnia 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. 538; poz. 1005; poz. 1079) 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; z 2022r., 
poz. 1301), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez XX w zakresie prawidłowości przygotowania wniosku przez 
Wójta Gminy Będzino do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącym 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 7 lipca 2022 roku do Rady Gminy w Będzinie została złożona ponowna  skarga przez rodziców XX 
dziecka niezakwalifikowanego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Skarga dotyczyła 
nieprawidłowej kwalifikacji  dziecka  w oparciu  o wytyczne  programu i regulaminu  konkursu  grantowego, 
leżącego po stronie Beneficjenta. Skarga była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
W trakcie rozpatrywania skargi Komisja zwróciła się do Pracownika Urzędu  Gminy w Będzinie w sprawie 
przedstawienia dokumentacji  i udzielenia  wyjaśnień w zakresie weryfikacji zapisów programowych Konkursu 
Grantowego w odniesieniu do pisma Skarżącej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 lipca oraz 26 sierpnia 2022 roku przeprowadziła kontrolę 
dokumentacji składającego wniosek, stwierdzając, że skarga była niezasadna, prócz wniosku  nie było  żadnych  
innych  dokumentów. 

Po przeanalizowaniu powyższego stanu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje, iż złożona skarga przez 
ojca dziecka niezakwalifikowanego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,  jest  w pełni  niezasadna. 

Komsja  Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza jednogłośnie,  że    pracownik   Urzędu  Gminy  w Będzinie  
powinien  wykazać  się  większą  starannością i dokładnością w przygotowaniu  wniosku o przyznanie grantu, 
powinien  opierać  się  na  dokumentach  posiadanych  w urzędzie, dostępnych  danych  /kontaktowych/, co 
zostało potwierdzone w dokumentacji  konkursowej.  Należy  tu  przypomnieć,  że  Gmina  nie ponosiła  
żadnych  środków  finansowych  na  realizację  grantu, całość  środków  pochodziła  z programu  grantowego. 
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