
Uchwała Nr XXVI /191/12
Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 28.09.2012 r.

w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Państwa  Aleksandry  i  Krzysztofa  Kostrzewa  na 
Burmistrza Byczyny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.),  w związku z  art.229 pkt.3 
Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. ) 
i § 22 ust.1 Statutu Gminy Byczyna. Rada Miejska  w Byczynie uchwala, co następuje:.

§ 1.    Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie 
w sprawie rozpatrzenia  skargi Państwa Aleksandry i  Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza 
Byczyny, Rada Miejska w Byczynie uznaje skargę nr  Or-VI.1510.5.2012 za bezzasadną. 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Byczynie

                                                Grzegorz Kapica



Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie dot. skargi Państwa Aleksandry 
i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza Byczyny w sprawie planowanej budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Kostowie. 

Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  przeprowadziła  kontrolę  w  Urzędzie 
Miejskim  w  Byczynie  na  podstawie  upoważnienia  Nr  Or-II.0012.1.43.2012  z  dnia 
26.07.2012r. 
Komisja uzgodniła wspólne stanowisko w składzie:
1. Kulisiński Jacek – przewodniczący komisji
2. Kaniewska Róża – z-ca przewodniczącego komisji
3. Rudziewicz Jolanta – członek komisji
4. Buła Władysław - - członek komisji
5. Świerczek Robert – członek komisji
Wyjaśnień w trakcie rozpatrywania w/w skargi udzielali:
1. Aleksandra i Krzysztof Kostrzewa
2. Stanisław Biliński – Kierownik Referatu Budownictwa
3. Maciej Tomaszczyk – Sekretarz Gminy
Na  wstępie  posiedzenia  Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  szczegółowo  z  treścią  pisma 
Państwa  Aleksandry  i  Krzysztofa  Kostrzewa  do  Pana  Wojewody  Opolskiego.  W  swojej 
wypowiedzi Pani Aleksandra Kostrzewa stwierdziła, że w piśmie skierowanym do Wojewody 
Opolskiego zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji – nie była to skarga na 
działalność  Burmistrza  Byczyny.  Planowana jest  budowa oczyszczalni  przydomowych  dla 
mieszkańców Kostowa. Urząd Miejski w Byczynie sporządził wniosek o dofinansowanie na 
wykonanie projektu oraz dopłatę do samych inwestycji.  Nie ma pewności, że wniosek ten 
zostanie przyjęty i uzyska aprobatę. Państwo Aleksandra i Krzysztof Kostrzewa wybudowali 
oczyszczalnie wcześniej na własny koszt, w tym okresie nie było dofinansowania do takich 
inwestycji.  Obecnie  istnieje  możliwość  dofinansowania  nowo  budowanych  oczyszczalni, 
jednak prawo nie działa wstecz i dlatego brak jest możliwości prawnych na dofinansowanie 
wcześniej wybudowanych oczyszczalni. Brak również podstaw dla Burmistrza Byczyny do 
umorzenia  z  tego  tytułu  podatku  od  nieruchomości,  jak  również  podatku  rolnego,  gdyż 
umorzenia  te  podlegają  innym  kryteriom  oceny.  W  swojej  opinii  końcowej  Komisja 
Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  w  oparciu  o  obowiązujące  prawo,  uznaje  skargę 
Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza Byczyny jako bezzasadną. 

Niniejsze  stanowisko  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  przedkłada 
wraz  z projektem uchwały. 

                                                                                                   Przewodniczący  
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej 
                                                                                           Rady Miejskiej w Byczynie      
                                            

                  Jacek Kulisiński


