
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Zwróciłem się do przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyj-

no-Sportowe „Aqua-Zdrój” Sp. z o.o. w Wałbrzychu z prośbą o wyjaśnienie problemów z rozliczeniem 

umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym Budopol SA z Bydgoszczy.  

Firma Budopol jako generalny wykonawca domaga się zapłaty około 30 milionów zł za zrealizowane pra-

ce. Brak zapłaty może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa i firm – podwykonawców inwestycji. Doty-

czy to zatem nie tylko podmiotów gospodarczych z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i dolnośląskie-

go. W odpowiedzi, która przyszła w niespełna miesiąc po wysłaniu mojego pisma, poinformowano mnie 

jedynie o tym, że spółka zajęła już stanowisko w tej sprawie i przesłano kopię tegoż stanowiska. 

Wyjaśnione w nim zostało, że rada nadzorcza spółki nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniu inwe-

stycji. Podano, że spółka „nie ma możliwości wypłaty środków na podstawie swobodnego uznania, a jedynie 

w granicach i na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko po właściwym udokumen-

towaniu podstaw tych wydatków (wykonania, odbioru i udokumentowania robót)”.  

Chciałbym zatem dowiedzieć się: jakie konkretnie przepisy zostały tu wzięte pod uwagę i czy przerwane  

i wykonane prace zostały odebrane, a jeśli nie, to dlaczego? Dlaczego spółka nie ustosunkowała się do wyni-

ków inwentaryzacji sporządzonej przez firmę Budopol? Jaki był powód odesłania pod koniec grudnia zeszłe-

go roku faktury za prace wykonane w lipcu? 

Jako senator ziemi bydgoskiej staram się dbać o interesy bydgoszczan, a zwłaszcza o ich miejsca pracy. 

Brak wsparcia ze strony miasta Wałbrzycha w szybkim rozwiązaniu rozliczeniowego konfliktu może dopro-

wadzić do zrujnowania przedsiębiorstwa, które na dno pociągnie za sobą także firmy współpracujące, rów-

nież z Państwa regionu. Oznacza to zwolnienia setek ludzi, których rodziny w zdecydowanej większości po-

zostaną w trudnej sytuacji materialnej. 

Będę Panu niezmiernie wdzięczny za wsparcie w tej kwestii i pomoc Przedsiębiorstwu Budowlano-

Usługowemu Budopol SA w uzyskaniu stosownych należności za wykonane przez nich prace. 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 




