
Uchwała Nr XXV/190 /12
Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 07 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Kachny 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  Pani  Ireny Kachny na  Burmistrza  Byczyny,  Rada  Miejska 
w Byczynie uznaje skargę nr Or-VI.1510.3.2012 za bezzasadną. 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Byczynie.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Byczynie

                                                Grzegorz Kapica



Stanowisko Komisji Rewizyjnej  dot. skargi Pani Ireny Kachny na działalność Burmistrza 
Byczyna, że posiadając wiedzę o zagrożeniu zdrowia mieszkańców Biskupic, w związku ze 
skażeniem  wody,  nie  podjął  bezzwłocznie  czynności  powodujących  usunięcie  przyczyn 
zagrożenia . 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
na podstawie upoważnienia Nr Or - II 0012.1.42.2012 z dnia 24.07.2012 r.
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)  Robert Świerczek- członek komisji.

Wyjaśnień w trakcie rozpatrywania w/w skargi udzielili:
1) Maciej Tomaszczyk- Sekretarz Gminy,
2) Małgorzata Zabierowska- Dyrektor SANEPIDU,
3) Janina Ziemiańska- Kierownik SANEPIDU.

Na wstępie posiedzenia Komisja Rewizyjna zapoznała się z całością prowadzonych działań 
w okresie od 17 III 2012 do 26 III 2012 r.  przez Zakład Gospodarki Komunalnej, wydanymi 
w  tej  sprawie  komunikatami  przez  Państwowy  Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny 
w Kluczborku, jak również przez Urząd Miejski w Byczynie oraz ZGK Sp.z.o.o.

Awaria sieci wodociągowej miała miejsce w nocy z 16.03.2012 r. na 17.03.2012 r. 
na odcinku Polanowice- Biskupice. Awaria została usunięta w dniu 17.03.2012 r. Pierwsza 
informacja o zaistniałej awarii dotarła do Pani Dyrektor SANEPIDU 17.03.2012 r. od osoby 
prywatnej. Jeszcze 17.03.2012 r. Pani Dyrektor SANEPIDU kontaktowała się telefonicznie 
z  Sekretarzem Gminy  -  Panem Tomaszczykiem,  oraz  prezesem ZGK Sp.z.o.o  -   Panem 
Krzysztofem Sikorskim.

Pierwsze  próby  wody  zostały  pobrane  przez  pracowników  SANEPIDU  w  dniu 
19.03.2012 r.  to  jest  w poniedziałek,  a  wyniki  badań ogłoszono w dniu 22.03.2012 r.  na 
stronie  internetowej  Gminy  Byczyna.  W  komunikacie  informowano,  że  w  pobranych 
próbkach wody w dniu 19.03. 2012 r. nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. 
Komunikat ten został w formie pisemnej przekazany sołtysowi Biskupic w dniu 22.03.2012 r. 
W dniu 23.03.2012 r. Sanepid wydał kolejny Komunikat ( zamieszczony również na stronie 
internetowej gminy) informujący o stwierdzonym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym 
w pobranych próbkach wody. W komunikacie podano, że woda w miejscowości Biskupice 
i Kochłowice nie nadaje się do picia oraz przygotowania posiłków, a kontakt z wodą może 
powodować zagrożenie zdrowia. W tym samym dniu ukazało się również ogłoszenie Prezesa 
ZGK Sp.z.o.o informujące o tym, że woda nie nadaje się do spożycia. Informacja taka została 
przekazana w formie SMS,  jak również rozwieszono ogłoszenie na terenie wsi Biskupice 
i Kochłowice. 

W  dniu  26.03.2012  r.  ukazał  się  kolejny  Komunikat  Państwowego  Powiatowego 
Inspektoratu  Sanitarnego  w Kluczborku  o  przydatności  wody  do  spożycia-  informacja  ta 
została przekazana w formie SMS oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy .

W  dniu  28.03.2012  r.  Państwowy  Inspektorat  Sanitarny  wydał  komunikat 
potwierdzający  przydatność  wody  do  spożycia   Komisja  Rewizyjna  wysłuchała  również 
informacji  Pani  Dyrektor  SANEPIDU dotyczącego  stwierdzenia  faktu  przez  Panią   Irenę 
Kachny, że wielu mieszkańców cierpiało w tym czasie na niestrawność, ból głowy i wymioty. 
Wszyscy lekarze leczący na naszym terenie mają obowiązek zgłosić takie przypadki- jednak 
nie  było  takiego  zgłoszenia.  W Komunikacie  SANEPID potwierdził,  że  najbardziej  była 
zanieczyszczona woda w szkole, jednak jak potwierdziła Pani Dyrektor PSP w Biskupicach, 
dzieci nie korzystały ze skażonej wody. Na potrzeby szkoły dostarczano wodę dobrej jakości.



Po  rozmowie  z  Sekretarzem  Gminy  -  Panem  Tomaszczykiem  nie  uzyskano  na 
potrzebę Komisji Rewizyjnej nazwisk osób, do których  osobiście wielokrotnie Pani Irena 
Kachny zgłaszała telefonicznie potrzebę interwencji. Po zapytaniu Pana Tomaszczyka o jakie 
osoby w Gminie jak i ZGK chodzi, Pani Kachny wycofała się z tego stwierdzenia i przekazała 
Sekretarzowi Gminy informacje, że osobiście nie telefonowała do niego. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej  nie  rozmawiali  z  Panią  Kachny  osobiście,  gdyż  w  dniu  24.07.2012  r.  była 
nieobecna na posiedzeniu Komisji z powodu pilnego wyjazdu.

Komisja została poinformowana również, że w trakcie usuwania awarii  jak również 
po  jej  usunięciu  dla  mieszkańców  wsi  Biskupice  i  Kochłowice  podstawiono  beczkowóz 
z  wodą.  W  okresie  po  usunięciu  awarii  wodociągu  miało  miejsce  kilkakrotne  płukanie 
rurociągu  poprzez  istniejące  hydranty.  Również  mieszkańcy  spuszczali  wodę  z  kranów 
w swoich mieszkaniach. 

Komisja  zapoznała  się  również  z  regulaminem  dostarczania  wody.  Instytucją 
odpowiedzialną  za  dostarczanie  wody na  terenie  Gminy Byczyna  jest  Zakład  Gospodarki 
Komunalnej Sp. z  o. o. Wszelkie działanie związane ze sprawnym usunięciem awarii, jak 
również ustaleniem jej przyczyn należą do obowiązków ZGK Sp.z.o.o Prezes spółki - Pan 
Sikorski na sesji  kwietniowej  w sposób  szczegółowy i  wyczerpujący wyjaśnił  przyczyny 
powstania awarii, jak również omówił działanie spółki związane z jej usunięciem.

Na  dzień  dzisiejszy  nie  udało  się  ustalić  przyczyn  zanieczyszczenia  wody 
w miejscowości Biskupice i Kochłowice. Komisja Rewizyjna potwierdziła, że służby ZGK 
Sp.z.o.o  powołane  do  usuwania  awarii  oraz  oczyszczenia  sieci  wodociągowej  działały 
sprawnie.  Działania  te  były  na  bieżąco  konsultowane  z  pracownikami  Państwowej 
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przesyłanie informacji przez 
internet,  oraz  wysyłanie informacji przez SMS nie zawsze jest skuteczne, istnieje potrzeba 
bezpośredniego kontaktu z sołtysem danej wsi, wtedy informacja o awarii i zanieczyszczeniu 
wody dotarła by o wiele szybciej do wszystkich mieszkańców. 

Komisja  Rewizyjna  uważa,  że  wszystkie  podjęte  w  tej  sprawie  działania  nie 
upoważniają do stwierdzenia jakoby Burmistrz Byczyny - Ryszard Grüner posiadał wiedze 
o zagrożeniu zdrowia mieszkańców Biskupic i Kochłowic, w związku ze skażeniem wody, 
a nie podjął bezzwłocznie czynności powodujących usunięcie przyczyn zagrożenia.

 W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uważa skargę na Burmistrza Byczyny 
Ryszarda Grunera za bezzasadną .      
 Niniejsze  stanowisko  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  przedkłada 
wraz  z projektem uchwały. 

       
                                                                                                    Przewodniczący  
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej 
                                                                                           Rady Miejskiej w Byczynie      
                                            

                  Jacek Kulisiński


