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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku 
odpowiedzi na pismo 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ...*) na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo wniesione w marcu 2021 r., dotyczące odwołania od 
decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2021 rok, uznaje 
się skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarżącego o stanowisku 
zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2021 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła skarga złożona przez Pana
...*), dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na pismo wniesione w marcu 2021 r. będące
odwołaniem od decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2021.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2021 r. zapoznała się
z pismem, wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Z-cy
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Z wyjaśnień wynika, że po doręczeniu decyzji podatkowej
Skarżący wniósł pismo, formułując zarzuty, w związku z którymi domagał się uchylenia wydanej
decyzji. Analiza formalnoprawna sprawy dokonana w oparciu o wniesione pismo wykazała
konieczność uchylenia decyzji podatkowej, której to czynności nie mógł dokonać samodzielnie
organ podatkowy pierwszej instancji, jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Po
przeprowadzeniu wszystkich czynności w trybie Ordynacji podatkowej organ podatkowy
przekazał odwołanie wraz z aktami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednocześnie
organ przedstawił swoje stanowisko w zakresie zarzutów przedstawionych w odwołaniu, o czym
poinformował Skarżącego. Decyzją z dnia 22 lipca 2021 r. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w
całości, a sprawa została przekazana organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Po przeanalizowaniu powyższych argumentów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła
decyzję o uznaniu skargi za nieuzasadnioną i z taką propozycją jej rozstrzygnięcia wystąpiła do
Rady Miejskiej.

Wobec powyższego Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę złożoną przez Pana ...*) na
bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na złożone pismo
za nieuzasadnioną.

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
skarżącego.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk –
Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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