
UCHWAŁA NR LXIII/482/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi Pana H.P. z dnia 2 listopada 2021 roku                                           

wraz z rozszerzeniem skargi z dnia 1 grudnia 2021 roku na działalność Wójta Gminy 

Kosakowo 

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3                 

oraz art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                           

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę Pana H.P. z dnia 2 listopada 2021 roku zawartą             

w  piśmie o sygn. 120/2021, rozszerzoną pismem z dnia 1 grudnia 2021 roku                                           

o sygn. 120/A/2021, na działalność Wójta Gminy Kosakowo z przyczyn wskazanych              

w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                    

                      

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr LXIII/482/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W treści skargi, skarżący H.P. zarzuca Wójtowi Gminy Kosakowo świadome i przemyślane 

działalnie związane z wyborem najdroższego wariantu przebiegu obwodnicy Pierwoszyna 

oraz działanie przeciwko dobru publicznemu i pomyślności mieszkańców.  

W Zarzutach Skargi skarżący H.P. wskazał,  że Wójt gminy naruszył prawo wybierając                       

do projektowania wariant IV obwodnicy Pierwoszyna.  

W rozszerzeniu skargi skarżący  H.P. wskazał, iż Wójt Gminy przekroczył swoje uprawnienia 

jako Wójt i wkroczył w wyłączne właściwości Rady Gminy, a w ten sposób naruszył                       

art.18. ust.2pkt 4 i 9 oraz art.30 Ustawy o Samorządzie Gminnym. 

Reasumując H.P. podniósł, że uprawdopodobni naruszenie prawa oraz działania na szkodę 

dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Rada Gminy Kosakowo jednakże stwierdziła, 

iż w żaden sposób nie tylko nie zostało to wykazane, a stanowią jedynie subiektywny wytwór 

interpretacji pewnych zdarzeń i faktów. 

W odniesieniu do skargi Rada Gminy Kosakowo podnosi, iż nieuprawnionym jest użycie 

przez skarżącego określenia „Procedura uzgodnień przebiegu Obwodnicy Pierwoszyna”,                  

co ma stworzyć wrażenie skodyfikowanego procesu uzgodnieniowego, który będzie 

obowiązujący dla Wójta i Rady Gminy. Przeprowadzone uzgodnienia były zaś                                      

w rzeczywistości procesem konsultacyjnym i wszystkie instytucje i inni zainteresowani 

wyrażają swoje opinie do koncepcji drogowej, a nie wydają uzgodnienia. Rada Gminy 

stwierdza, że wyciąganie wniosków i tworzenie wrażenia konieczności zastosowania się                 

do  wyników konsultacji przeprowadzonych w dniu 15 marca 2021 roku, w sytuacji 

wyrażenia opinii przez 41 osób, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gminy 

Kosakowo i Pierwoszyna, jest manipulacją i nadużyciem. W tym miejscu, nie można 

zapominać, iż przeprowadzone konsultacje miały walor (jak sama nazwa wskazuje) 

konsultacyjny, a nie wiążący i tym samy zarzut skarżącego o działaniu na szkodę 

pomyślności mieszkańców i dobru publicznemu jest całkowicie chybiony. Rada Gminy 

wskazuje, że  próbując argumentować swoją skargę, Skarżący wskazuje, że co prawda 

przeciw wariantowi 1 była garstka mieszkańców, ale ponieważ to był właściciel 

nieruchomości, przez którą miałaby przejść ta droga, to można ich pominąć. Taka 

nieuprawniona próba deprecjacji wyrażonych opinii jakoby mniej ważnych, gdyż są to głosy 

związane z Parafią pw. Św. Antoniego  jest praktyką nie do przyjęcia. Rzeczowo 

stwierdzając: w wyniku przeprowadzonych konsultacji za wariantem 1 wpłynęło 19 opinii - 

przeciw 7 (za 73%, przeciw 27%), a więc pomijanie opinii przeciwnych wariantowi 1                   

jest nadużyciem. Jednakże w żaden sposób nie przeszkodziło to Skarżącemu w swobodnej 

interpretacji faktów pod z góry założoną tezę i wbrew temu co Skarżący zarzuca Wójtowi, nie 

nastąpiło w żadnym momencie naruszenie prawa ani nie zaistniały działania na szkodę dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców.  

Rada Gminy Kosakowo dodatkowo wskazuje, że konsultacje przeprowadzone                                  

w dniu 15 marca 2021 roku, nie zakończyły się wypracowaniem jakiejkolwiek decyzji Wójta 

w sprawie wyboru wariantu. Stąd  czynienie zarzutu, że nastąpiła zmiana decyzji wyboru 

wariantu z 1 na 4 i wywiedziony z tego dalszy pogląd o braku potrzeby organizacji spotkania 

z 30.03. br., stanowią nieuzasadnioną opinię, sformułowaną w oderwaniu od rzeczywistego 

przebiegu zdarzeń. 

Odnosząc się do zarzutów Skarżącego dotyczących problemu kosztów budowy obwodnicy 

nie sposób oprzeć się wrażeniu (i zapewne na uzyskaniu takiego efektu zależało Skarżącemu), 

że wybór miał się dokonać między tańszym a rażąco - może nawet wielokrotnie - droższym 



wariantem. Bazując na takim przedstawieniu sprawy, Skarżący arbitralnie uznał fakt 

opowiedzenia się za wariantem droższym za wystarczającą przesłankę oskarżenia Wójta 

Gminy o złamanie prawa i posuwając się w swoich insynuacjach dalej, wzmocnił oskarżenie 

o działania świadome i przemyślane, podczas gdy jak dalej wskazano w skardze różnicę 

pomiędzy kosztami wariantu 1 wynoszącymi 40mln zł a kosztami wariantu 4 w wysokości 

47mlnzł  - wariant 1 jest „tańszy” o 15% od wariantu 4. Co więcej zarzuty Skarżącego zostają 

postawione w sytuacji, gdzie nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa, która wskaże na rzeczywiste planowane koszty budowy obwodnicy 

Pierwoszyna. Skarżący swe zarzuty wysnuł pomijając całkowicie aspekt społeczny                          

i ekonomiczny wyboru wariantu realizacji przebiegu obwodnicy Pierwoszyna.                                

W rzeczywistości spór o wariant dotyczy odcinka drogi pomiędzy Kosakowem a ulicą 

Rumską. Podczas prowadzenia prac studialnych nad wariantami przebiegu drogi, w tym nad 

możliwością zrealizowania wariantu 1, w dniu 9.10.2020 r. o godz. 10:00 odbyła się wizja 

terenowa na działkach Parafii Kosakowo i sąsiadującego gruntu prywatnego. Wizytacja 

została poprzedzona wytyczeniem przez geodetę pasa drogowego i linii krawężnika 

projektowanej obwodnicy na odcinku ok.250mb od ul. Żeromskiego. W efekcie wizytujący 

zyskali obraz w jakim stopniu projektowana droga ingerowałaby w nieruchomość,                          

co zwłaszcza kolidowałoby z wybudowanymi instalacjami technologicznymi (3 silosy                       

z osprzętem), zapleczem maszynowym dla pojazdów i maszyn budowlanych,  istotnie 

utrudniłaby dostęp do budynku administracyjno-socjalnego, które to elementy 

zagospodarowania działki stanowią część działającego przedsiębiorstwa. Powyższe wskazuje 

na realne ryzyko zapłaty znaczącego odszkodowania z tytułu utraty możliwości dalszego 

prowadzenia działalności gospodarczej na zredukowanej powierzchni działki lub ryzyko 

poniesienia kosztów przebudowy instalacji działającego przedsiębiorstwa, co w  sposób 

istotny wpłynęłoby na ogólny koszt wybudowania obwodnicy wg Wariantu nr 1.                             

Rada Gminy Kosakowo odrzuca argumentację Skarżącego związane z „autorskimi” opiniami 

Skarżącego, zestawieniami tabelarycznymi rzekomych kosztów, jako całkowicie niewykazane 

co do źródła danych i przyjętych założeń.   

Rada Gminy Kosakowo potwierdza, iż zaznaczane i artykułowane przez Zarządców Dróg                  

i pozostałych opiniujących różne aspekty techniczne i użytkowe proponowanych przez Gminę 

rozwiązań koncepcyjnych ujętych w poszczególnych wariantach pozwolą właśnie                             

na opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej powyższe oczekiwania, interesy 

mieszkańców gminy nie tylko tych, przez grunty których miałaby prowadzić droga ale też 

interesy komunikacyjne społeczności gminy, warunków zamieszkania itp. Przyjęcie każdego 

z wariantów jest naruszeniem interesów jakiejś grupy mieszkańców, jednakże uwzględniając 

cały zespół czynników technicznych, ekonomicznych, społecznych i ryzyka realizacyjnego 

została podjęta przez Wójta decyzja o skierowaniu do dalszych prac wariantu 4. W tym celu 

przygotowano modyfikację wariantu 4 w kierunku uzyskanych opinii, który stał się podstawą 

do zleconego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania decyzji 

ZRiD. 

Zdaniem Rady Gminy Kosakowo Skarżący nie wniósł merytorycznej argumentacji; zaufanie 

do władz podnoszą właśnie takie działania jak konsultacje społeczne; natomiast zarzuty 

zawarte w skardze wyrażają jedynie subiektywny pogląd Skarżącego a nie rzeczowe 

uzasadnienie. 

W odniesieniu do rozszerzenia skargi Rada Gminy stwierdza, iż Wójt Gminy Kosakowo 

zawierając umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji 

zadania inwestycyjnego „BUDOWA OBWODNICY PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI 

POWIATOWEJ 1517G, DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW100 I DW101 ORAZ DROGI 

GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM INTEGRACYJNYM W KOSAKOWIE” z opcją 

pełnienia nadzoru autorskiego nie naruszył żadnego przepisu ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym.  

Zawarcie tej umowy nie stanowi bowiem ani zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania 

zaliczanego do tytułu dłużnego, ani nie mieści się dyspozycji Rady Gminy w zakresie 



ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 

przez wójta w roku budżetowym. 

Jak wynika z treści zawartej umowy dotyczy ona jedynie wykonania prac projektowych                   

oraz wykonania dokumentacji kosztorysowej, co pozwoli właśnie  na właściwą formę 

dalszego procedowania inwestycji i to niezależnie od nałożenia na Wykonawcę obowiązku 

uzyskania decyzji ZRID. 

Nie można zgodzić się ze skarżącym jakoby treść zawartej umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej stawia Radę Gminy w  sytuacji bez wyjścia                        

w zakresie konieczności podjęcia uchwały w zakresie obowiązku finansowania inwestycji                   

w zamierzonej przez wójta lokalizacji w szczególności w związku z treścią art. 18 ust.2                             

pkt 9 e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przepis ten jest bowiem 

przeznaczony dla zdarzeń nagłych, których wykonanie jest wymagane w danym roku 

budżetowym ponad kwoty zapisane i wynikające z budżetu gminy na dany rok.                               

W tym konkretnym przypadku dopiero sporządzenie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej pozwoli na prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji i ich ujęcie                        

w budżecie gminy  na dany rok jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej i faktycznie zostanie, 

zgodnie z przepisami ustawy, przedłożone do decyzji Rady Gminy jako element budżetu                   

i WPF. W tym zaś zakresie Wójt Gminy korzysta z uprawnień przyznanych mu przez ustawę 

a wynikających z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

Reasumując Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę wraz z rozszerzeniem skargi                                

za bezzasadną wskazując, iż nie zostało w najmniejszym stopniu wykazane naruszenie prawa 

przez Wójta Gminy Kosakowo, działanie na szkodę dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy ani nie zostały przekroczone uprawnienia jako Wójta. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy                 

do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy                 

– bez zawiadamiania skarżącego. (art. 239 § 1 kpa). 


