
UCHWAŁA NR XLI/306/21 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie uznania skargi  na działalność Burmistrza Byczyny   za bezzasadną 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)Rada Miejska w Byczyni uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wniesioną za w dniu 21 maja 2021 r. skargę na działalność Burmistrza Byczyny        
uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/306/21 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 24 maja 2021 r. Rada Miejska w Byczynie Uchwałą na XL/296/21 zleciła Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie zbadanie skargi Fundacji „Partnerstwo 
Narodów”  na działalność Burmistrza Byczyny. 

Skarga datowana na dzień 5 maja 2021 r. za pośrednictwem Wojewody Opolskiego Pana 
Sławomira Kłosowskiego wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Byczynie w dniu 21 maja 2021 r. 
W uzasadnieniu prezes fundacji Jerzy Jarczak  podniósł fakt że przedstawiciele władz Gminy 
cechują się sprzecznością z prawem i nie są legalne. Ponadto w związku z niesłusznym 
wypowiedzeniem najmu budynku w Polanowicach nr 92  i czynnościach komorniczych jego 
fundacja ponosi straty i nie może właściwie działać. Skarżący w swoim piśmie podkreśla 
o „szczytnym” celu działania fundacji tj. integracją ras, narodów, kultur i wyznań oraz 
przeciwdziałaniu wykluczeniom, wspierania obywateli w kontekście asymilacji w Polsce 
wspieraniem działalności edukacyjnej i kulturalnej i w związku z powyższym nawiązaniu 
współpracy z Gminą Byczyna polegającej na wydzierżawieniu budynku w miejscowości 
Polanowice nr 92 do celów zakwaterowania osób. 

Dalej skarżący odnosi się do tego że wydzierżawił budynek w złym stanie technicznym i miał 
prawo po dokonywania nakładów na remont i odliczenia poniesionych kosztów od naliczonego 
czynszu. Skarżący żali się że egzekucje komornicze, sądy, lokalne media a nawet Poczta 
Polska zniweczyły działalność Fundacji. Wspomina o zajęciu konta bankowego, i to że 
próbował kontaktować się z Burmistrzem Byczyny również przez pełnomocnika ale 
bezskutecznie. 

Z analizy dokumentów w sprawie skargi wynika, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Byczynie 
pomiędzy Gminą Byczyna a Fundacją Partnerstwo Narodów  z s. we Wrocławiu zawarta została 
umowa najmu budynku w Polanowicach nr 92 na działce nr 581/92 ark. m. 3 o pow. 3,5997 
ha, tzw. internatem. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym budynku i nie wnosił 
zastrzeżeń. Miał obowiązek uiszczenia miesięcznego czynszu w kwocie 8477,17 zł brutto. 
Zapisy umowy pozwalały najemcy na prowadzenie prac mających na celu poprawę stanu 
technicznego pomieszczeń w budynku za zgodą wynajmującego, a ustalone koszt miały być 
zaliczane na poczet czynszu jako tzw. świadczenie innego rodzaju. 

Pismem z dnia 20 września 2019 r. Fundacja przedstawiła kosztorys prac remontowych, 
który został zaakceptowany przez wynajmującego na kwotę 21.814,05 zł brutto z okresem 
rozliczenia do  1 grudnia 2019 r. Następnie pismem z dnia 20 listopada 2019r. Fundacja 
zwróciła się o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu przedstawiając kolejny kosztorys 
na kwotę 66.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że Fundacja nie wykonała zadeklarowanych wcześniej 
prac remontowych i nie zapłaciła za czynsz Gmina wypowiedziała umowę najmu i wyznaczyła 
termin wydania budynku na dzień 2 stycznia 2020 r. Gmina wcześnie tj. 19 listopada 2019 r. 
wezwała Fundacje do uregulowania zaległości wyznaczając termin do dnia 30 listopada 2019 r.  
Jednak we wskazanym terminie budynku nie wydano ani nie uregulowano należności 
czynszowych. Następnie w dobrej wierze przesunięto termin uregulowania zaległości i  termin 
wydania budynku. Burmistrz Byczyny dał szanse Fundacji uzależniając dalsza współprace 
i korzystanie z wynajmowanego budynku od uregulowania należności czynszowych za okres 
od 12 sierpnia 2019 r. 

Fundacja przystępując do umowy znała stan techniczny budynku i stan wyposażenia 
internatu z tego względu zamieszczono w umowie zapis o wykonywaniu przez Fundację 
remontu pomieszczeń, którego koszty byłyby odliczone okresowo od czynszu. Pomimo dobrej 
woli ze strony Burmistrza Byczyny Fundacja nie wywiązała się z zapisów umowy. Gmina 
Byczyna przed złożeniem pozwów o zapłatę i eksmisję z wynajmowanego budynku dołożyła 
wielu starań aby Fundacja mogła się wywiązać z zapisów umowy. 

Ostatecznie w dniu 20 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu (sygn. akt. VGNC-618/20) 
wydał wyrok zasądzający kwotę 47.472,15 zł na rzecz Gminy Byczyna z czego w wyniku 
egzekucji komorniczej (sygn. Akt GKM-171/20) ściągnięto około 20.000.00 zł. /wyrok 
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prawomocny/, następnie w dniu 6 lipca 2020 r. (sygn. akt VGC-466/20) wydał wyrok 
nakazujący eksmisję osób zakwaterowanych przez Fundację “Partnerstwo Narodów” 
w internacie pod adresem Polanowice 92. W tej sprawie toczy się postępowanie komornicze 
o wydanie nieruchomości (sygn. Akt GKM-180/20) /wyrok prawomocny/ 

W dalszej kolejności w dniu 15 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu (sygn. Akt VGNC-
2621/20) zasądził kwotę 59.340,19 zł na rzecz Gminy Byczyna /wyrok jeszcze 
nieprawomocny/. W dniu 4 maja 2021 r. złożony pozew do Sądu Rejonowego w Opolu 
o zapłatę należności w kwocie 53.163,00 zł na rzecz Gminy Byczyna. W tej sprawie 
nie wydano jeszcze wyroku. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze należy uznać skargę Fundacji Partnerstwo Narodów 
jako bezzasadną.
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