
UCHWAŁA NR XV/94/16 

RADY MIASTA DYNOWA 

z dnia 24 lutego 2016 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Dynów 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)  oraz art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. 

zm.) Rada Miasta Dynowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznać skargę na działalność Burmistrza Miasta Dynów za bezzasadną. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów, a nadzór nad jej 

wykonaniem zleca się Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  



Uzasadnienie do uchwały  

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy,  
a zgodnie z art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) jeśli przepisy szczególne nie 
określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza (wójta 
lub prezydenta miasta).  
W dniu 13.11.2015 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Dynów wpłynęło pismo 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie wraz z załącznikiem, dotyczące 
rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Dynowa złożonej przez Pana Józefa 
Sówkę – Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego „SÓW-POL” S.J. 
Przedmiotowa skarga dotyczy bezczynności Burmistrza Dynowa w zakresie 
niewykonania prawomocnych decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Rzeszowie. Sprawa objęta ww. skargą na bezczynność Burmistrza Dynowa, dotyczy 
wykonania czynności materialno – technicznej polegającej na zwrocie nadpłaty w podatku 
od nieruchomości.  
Po zapoznaniu się ze wspomnianą dokumentacją Przewodnicząca Rady Miasta pismem 
znak: RM.0004.35.2015 z dnia 25.11.2015 r. zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta 
Dynów o zajęcie stosownego stanowiska w tej sprawie. W piśmie z dnia 28.12.2015 r. znak 
RBF.3221.02.02.2015 Burmistrz Miasta przedstawił odpowiedź na zarzuty zawarte  
w skardze Pana Józefa Sówki – Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego 
„SÓW-POL” S.J.    
Komisja Rewizyjna działając na podstawie § 3, ust. 3) i 4) Załącznika Nr 4 do Statutu Miasta 
Dynów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta Dynów z dnia  
6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów z późniejszymi 
zmianami, rozpoznała sprawę skargi Pana Józefa Sówki – Dyrektora Przedsiębiorstwa 
Budowlano – Usługowego „SÓW-POL” na bezczynność Burmistrza Miasta Dynowa. Na 
posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 roku Członkom Komisji Rewizyjnej przedstawiona 
została treść skargi Pana Józefa Sówki – Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlano – 
Usługowego „SÓW-POL” oraz stanowisko Burmistrza Miasta Dynów wyrażone w piśmie 
z dnia 28.12.2015r. znak RBF.3221.02.02.2015. W wyniku analizy materiałów dowodowych 
stwierdzono, iż nie było sytuacji, aby Burmistrz Miasta Dynów nie podejmował żadnych 
działań w przedmiocie, którego skarga dotyczy. Oprócz postępowania podatkowego 
prowadzone były bezpośrednie rozmowy z podatnikiem mające na celu rozwiązanie 
spraw związanych z sytuacją prawną podatnika. W przypadku płacenia podatków 
zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, to jest każdy podatnik reguluje  
swoje zobowiązanie podatkowe ze swojego konta bankowego, to problem objęty skargą 
w ogóle by nie zaistniał. Lata, które skarga dotyczy tj. 2006 – 2008 objęte są postępowaniem 
prowadzonym przez organ I, jak i II instancji.  
Danych z akt podatkowych nie można udostępnić zgodnie z art. 182 i 298 ustawy 
Ordynacja Podatkowa. 
Po zapoznaniu się z treścią całej dokumentacji Komisja Rewizyjna uznała skargę za 
bezzasadną. 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej podtrzymali Radni Rady Miasta Dynowa na sesji w dniu 
24 lutego 2016 roku.  


