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Dzialajac z upowaznienia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr U/DP/508/2010,
na podstawie art. 237 § 3 oraz 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam o sposobie
zalatwienia skargi z dnia 4 wrzesnia 2014 r. (data wplywu do Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, dalej: ,,CBA" - 10 wrzesnia 2014 r., termin zalatwienia skargi wyznaczony
pismem z dnia 30 wrzesnia 2014 r., 1. dz. R - 5861/14/W - 10 listopada 2014 r.).

Przedmiotem skargi jest brak oczekiwanych przez Skarzacych dzialan funkcjonariuszy
Delegatury CBA w Poznaniu, na przeslane do tej jednostki organizacyjnej pismo z dnia 16
maja 2014 r. Klubu Radnych ,,Praworzadnosc i Gospodarnosc" w Kazimierzu Biskupim,
w ktorym czlonkowie tego Klubu wnosili o ,,podjecie kompleksowej kontroli gminy Kazimierz
Biskupi".

W wyniku przeprowadzonej, w toku postepowania skargowego, analizy dokumentacji
Klubu Radnych ,,Praworzadnosc i Gospodarnosc" w Kazimierzu Biskupim z dnia 16 maja
2014 r., Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego polecil Dyrektorowi Delegatury CBA
w Poznaniu podjecie czynnosci sluzbowych w celu zweryfikowania przekazanych informacji.

Nalezy jednak zauwazyc, ze zarzuty zawarte w pkt 2 -9 oraz 12 pisma z dnia 16 maja
2014 r. odnosz^ sie do zagadnien pozostajacych - zgodnie z przepisami art. 1 i 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1411) poza wlasciwosci^ rzeczow^ Biura. Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie jest
instytucj^ powolan^ do kontrolowania wszelkich aspektow dzialalnosci organow administracji
publicznej.
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Ramy kontroli prowadzonej przez CBA wobec tego rodzaju podmiotow wyznacza art. 2
ust. 1 pkt 4 w zwiazku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, ktore to przepisy ograniczaja^ zakres merytoryczny kontroli do
podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia
finansowego, udzielania zamowien publicznych, rozporz^dzania mieniem pafistwowym
i komunalnym oraz przyznawania koncesji, zezwoleri, zwolniefi podmiotowych
i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentow, plafonow, poreczen i gwarancji
kredytowych. W powyzszych granicach nie mieszcza^ sie^ zatem kwestie braku zainteresowania
gminy w pozyskaniu gruntow od Kopalni Wegla Brunatnego ,,Konin", gospodarki odpadami
komunalnymi, opracowywania studium zagospodarowania przestrzennego i decyzji
admimstracyjnych wydawanych przez Wojta Gminy Kazimierz Biskupi, umorzen podatkow
i oplat, braku nalezytej kontroli wydatkow ze strony organow Gminy Kazimierz Biskupi,
ubezpieczenia nieruchomosci i mienia ruchomego, przeprowadzania konkursow na stanowiska
dyrektorow i kierownikow, zatrudniania osob przez Wojta Gminy Kazimierz Biskupi na
umowy - zlecenia oraz wykorzystania srodkow od Przedsiebiorstwa Linii Wysokiego
Napiecia. Wskazane okolicznosci - w zakresie w jakim zostaly opisane w pismie z dnia 16
maja 2014 r. - moga^ bye istotne wyl^cznie w sytuacji, w ktorej ustalony zostanie ich zwi^zek
przedmiotowy i podmiotowy ze sprawami pozostaj^cych we wlasciwosci rzeczowej Biura.

Bior^c pod uwag^ powyzsze argumenty nalezy pozytywnie ocenic fakt przekazania
korespondencji Klubu Radnych ,,Praworz^dnosc i Gospodarnosc" w Kazimierzu Biskupim,
celem wykorzystania sluzbowego przez Regionalna Izb^ Obrachunkow^ w Poznaniu, jako
organu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorz^du terytorialnego.

Maj^c na wzgledzie caloksztalt zgromadzonego materialu, zawiadamiam, ze skarg^
z dnia 4 wrzesnia 2014 r. uznano za zasadna, w zakresie, w jakim odnosi si$ do niepodjecia
przez funkcjonariuszy CBA czynnosci sluzbowych wymaganych przepisami ustawy z dnia 9
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w pozostalym zas za bezzasadn^.
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Pouczenie
Art. 239 § 1 Kodeksu post^powania administracyjnego: W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,
zostala uznana za bezzasadn^ i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarge, a skarzaxy ponowil skargf
bez wskazania nowych okolicznosci - organ wlasciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac swoje poprzednie
stanowisko z odpowiedni^ adnotacj^ w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarzacego.
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