
Uchwała Nr  XI – 65 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Szczudło na Burmistrza Gminy Baborów

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

z 2001r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128) ) w związku 
z art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Skarga na działalność Burmistrza Gminy Baborów  złożona przez Pana 
Krzysztofa Szczudło zam. w Baborowie, dotycząca zwłoki w zwrocie nadpłaty 
podatku, zostaje uznana za bezzasadną z przyczyn przedstawionych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
zobowiązując go do przekazania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Uchwały Nr XI-65/07

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 19 września 2007 roku

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi Pana Krzysztofa Szczudło 

na Burmistrza Gminy Baborów

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2007 roku zapoznała się ze 
skargą Pana Krzysztofa Szczudło z dnia 12 marca 2007 roku przesłaną przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w dniu 18 lipca 2007 roku, 
w której przedstawiony został m.in. zarzut nieuprawnionego, długotrwałego 
przetrzymywania należności stanowiącej nadpłatę podatku. 
Komisja wysłuchała wyjaśnień pracownika bezpośrednio zajmującego się 
sprawami podatkowymi, z których wynika że na pierwszą część skargi 
prowadzone jest postępowanie w SKO w Opolu i termin rozpatrzenia odwołania 
upływa 31 sierpnia 2007 roku (po tym czasie Gmina powinna otrzymać 
stosowaną informację w tej sprawie).
Z przedstawionych informacji i na podstawie przeprowadzonej analizy 
postępowania w stosunku do podatnika (skarżącego) stwierdzono, ze zarzut 
nieuprawnionego, długotrwałego przetrzymywania należności stanowiącej 
nadpłatę podatku jest nieuzasadniony. Czynności związane ze zwrotem nadpłaty 
zgodnie z art. 77 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa, zostały przeprowadzone prawidłowo.
W związku z takim stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska 
w Baborowie postanowiła uznać skargę za bezzasadną.
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