Uchwała Nr 220/V/2009
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 kwietnia 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Andrzeja Macieja Węglarskiego na działalność
Burmistrza Miasta Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229
pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa, złożonej przez pana
Andrzeja Macieja Węglarskiego w dniu 7 listopada 2008r. i po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa w sprawie zarzutów postawionych
w skardze, uznaje skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym
załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do
przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 marca 2009 roku zapoznała się ze skargą Pana
Andrzeja Macieja Węglarskiego na działalność Burmistrza Miasta Józefowa jako organu
podatkowego właściwego w sprawie podatku od nieruchomości.
Skarga skierowana była do Ministerstwa Finansów, które przekazało ją do rozpatrzenia
Radzie Miasta Józefowa. Dotyczyła stwierdzenia nieprawidłowości w pobieraniu podatków
od nieruchomości przez Urząd Miasta Józefowa.
Po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami dotyczącymi sprawy:
1. skargą Pana Andrzeja Macieja Węglarskiego,
2. wyjaśnieniem Burmistrza Miasta Józefowa,
3. wyjaśnieniem Kierownika Referatu Podatków i Opłat,
Komisja Rewizyjna uznała ww. skargę za niezasadną.
Z informacji zawartych w ww. materiałach wynika, że w ewidencji podatkowej
figuruje Pan Zygmunt Węglarski, a nie wnoszący skargę Pan Andrzej Maciej Węglarski. Pan
Zygmunt Węglarski opłaca podatek od nieruchomości za działkę o powierzchni 1120 m².
Położenie działki wg. ewidencji podatkowej określone jest jako ,,place Józefów”’.
W aktach podatkowych znajduje się kserokopia aktu notarialnego zakupu działki przez Pana
Zygmunta Węglarskiego.
W 2001 roku Pan Zygmunt Węglarski złożył wykaz nieruchomości, w którym wykazał
powierzchnię działki – 1120 m², nie określając bliższego jej położenia.
Pan Zygmunt Węglarski został uznany za podatnika podatku od nieruchomości. Na Niego
wystawiane były decyzje wymiarowe. Nigdy nie kwestionował wyliczenia podatku i nie
odwoływał się od decyzji.
Przepisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) obligują zarówno osoby fizyczne jak i prawne do składania
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, czego w odniesieniu do ww.
nieruchomości nie uczyniono.

