Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713,
1378) i art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021,
poz. 735) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkańców Brzegu na działanie Burmistrza Namysłowa oraz pracownika
Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakresie kwestionowania prawa wierzyciela do
wystawienia tytułu wykonawczego, obejmującego podatek od nieruchomości za 2014 r. i stanowiskiem Komisji
Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska postanawia:
a) uznać za niezasadną skargę w części dotyczącej działań Burmistrza Namysłowa,
b) przekazać, zgodnie z właściwością, Burmistrzowi Namysłowa skargę w części dotyczącej działań pracownika
Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2021 r.
STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu
W dniu 30 kwietnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu (znak pisma: SKO.051.19.2021 z 26 kwietnia 2021 r.), a 4 maja 2021 r. pismo z Izby
Administracji Skarbowej w Opolu (znak sprawy: 1601-IEE.711.201.2021 z 27 kwietnia 2021 r.) przekazujące
skargę mieszkańców Brzegu na działanie Burmistrza Namysłowa i pracownika Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego w Namysłowie dotyczącą kwestionowania prawa wierzyciela do wystawienia tytułu wykonawczego,
obejmującego podatek od nieruchomości za 2014 r.
Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. zapoznała się z treścią skargi oraz
wysłuchała wyjaśnień Kierownika Referatu Podatków i Innych Opłat Wydziału Finansowego Urzędu.
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym Radni stwierdzili, że Burmistrz prawidłowo
naliczył podatnikom wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. obejmującego budynek
mieszkalny, budynek niemieszkalny oraz grunty pozostałe. Przy ustaleniu podatnikom tego zobowiązania organ
bazował na informacjach zawartych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków
i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki
nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków,
które są wiążące dla organów podatkowych.
Radni wzięli również pod uwagę, że wydana przez organ I instancji decyzja podatkowa za 2014 r. została
zaskarżona przez podatników do SKO w Opolu i utrzymana w mocy przez organ II instancji. Na decyzję SKO
w Opolu podatnicy wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który skargę odrzucił.
Ponadto, opierając się na zapisie art. 228 i art. 232 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) postanowiono o przekazaniu skargi w części dotyczącej zarzutów
wobec pracownika, Burmistrzowi Namysłowa.
Mając na względzie złożone wyjaśnienia, udokumentowane obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
Komisja Skarg jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznała skargę na działanie Burmistrza Namysłowa za nieuzasadnioną.
1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji
2. Maria Teodorczyk – członek
3. Karol Kubicki – członek – nieobecny
4. Katarzyna Paradowska – członek
5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie
W dniu 28 maja 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkańców Brzegu na działanie
Burmistrza Namysłowa oraz pracownika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakresie
kwestionowania prawa wierzyciela do wystawienia tytułu wykonawczego, obejmującego podatek od
nieruchomości za 2014 r.
Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. jednogłośnie zadecydowała
o uznaniu skargi w części dotyczącej działań Burmistrza Namysłowa za nieuzasadnioną. Natomiast skargę w części
dotyczącej działań pracownika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie postanowiono
przekazać, zgodnie z właściwością, Burmistrzowi Namysłowa.
Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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