
Uchwała Nr XXI – 155 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rajmunda Zdobylaka na Burmistrza Gminy

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 Burmistrza Gminy Baborów, złożona przez Pana Rajmunda Zdobylaka 
dotycząca nie udzielenia pomocy publicznej, 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 XXI-155 /08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 4 listopada 2008 roku

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi Pana Rajmunda Zdobylaka

na Burmistrza Gminy Baborów

Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r. zapoznała się ze skargą 

Pana Rajmunda Zdobylaka  z dnia 6 października 2008r. w związku z nieudzielaniem pomocy 

publicznej przez Burmistrza Gminy. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi i materiałami pozyskanymi w jej sprawie ustaliła, 

że:

1. Pan Rajmund Zdobylak  zlikwidował działalność gospodarczą 31 marca 2008r.

2. Na podstawie § 2 Uchwały nr VII-62/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 

13 czerwca 2003 r. przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie  winien przedłożyć 

wniosek wraz  z dokumentami określonymi w w/w uchwale. Pan Zdobylak Rajmund 

nie złożył wniosku dotyczącego zwolnienia  z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

3. Pan Zdobylak Rajmund otrzymał  następujące ulgi, które stanowią pomoc publiczną:

a) umorzenie I i II raty podatku od nieruchomości za 2005 rok.(wniosek złożono 

dnia 15.04.2005r.)

b) umorzenie III i IV raty podatku od nieruchomości za 2005r.

( wniosek złożono dnia 09.05.2006r.

c) odroczenie terminu  płatności I i II raty podatku od nieruchomości  za 2006r. do 

dnia 31.07.2006r. ( wniosek złożono dnia 09.05.2006r.- podatnik nie wywiązał 

się z ustalonego terminu zapłaty odroczonych rat podatku)

w związku z powyższym skarga zostaje uznana za bezzasadną.
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