
UCHWAŁA Nr XXIX/174/2013 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 30 lipca 2013 r. 
 
 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pogorzeli. 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z § 130 ust. 
1 Uchwały nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie 
Statutu Gminy Pogorzela (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 92, poz. 2339) Rada Miejska  
w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Miejska w Pogorzeli po zapoznaniu się ze skargą oraz przeprowadzonym przez Komisję 
Rewizyjną postępowaniem wyjaśniającym, uznaje za bezzasadną skargę Pana Józefa 
Dutkowiaka zam. Kromolice 65, 63-860 Pogorzela z dnia 25.06.2013r., która wpłynęła do 
Urzędu Miejskiego dnia 04.07.2013r. z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
na Burmistrza Pogorzeli dotyczącą nieudzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 23 maja 
2013r. o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wymiany pokrycia 
dachowego na budynku inwentarskim - „oborze”. 
 

§ 2 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do uchwały nr XXIX/174/2013 Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 30 lipca 2013 r. 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pogorzeli. 

 
Do Rady Miejskiej w Pogorzeli wpłynęła przekazana przez Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki w Poznaniu – Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w dniu 4 lipca 2013r. skarga 
Pana Józefa Dutkowiaka zam. Kromolice 65, 63-860 Pogorzela na Burmistrza Pogorzeli 
dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 23 maja 2013r. o przyznanie ulgi 
inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wymiany pokrycia dachowego na budynku 
inwentarskim - „oborze”. 

W związku z § 130 ust. 4 Statutu Gminy Pogorzela (Uchwała nr VI/38/07 Rady 
Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 kwietnia 2007 roku) Przewodniczący Rady Miejskiej uznał, 
iż Rada jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, a następnie przekazał ją do Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

W dniu 24 lipca 2013 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie 
wyjaśniające, w trakcie którego ustaliła: 
W dniu 24 maja 2013 r. Pan Józef Dutkowiak przesłał wniosek do Burmistrza Pogorzeli za 
pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą – za potwierdzeniem odbioru 
„PRIORYTET”. Wnioskodawca wniósł o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym  
z tytułu wymiany pokrycia dachowego na budynku inwentarskim „oborze”. Do wniosku 
załączył kserokopie 2 faktur zakupu  płyty onduline z 2007 roku poświadczone  przez 
notariusza dnia 23 maja 2013 r. 
Organ podatkowy chcąc przeprowadzić postępowanie podatkowe wysłał w dniu 29 maja 2013 
r. zawiadomienie o terminie i godzinie przeprowadzenia dowodu z oględzin budynku 
inwentarskiego „obory”. Przed wyjazdem na oględziny została przeprowadzona rozmowa  
z Kierownikiem Poczty w Pogorzeli, iż przedmiotowy list nadal jest nieodebrany i złożony 
jest na poczcie, pomimo awiza. Dodatkowo 6 czerwca 2013 r. nadano z Urzędu Miejskiego  
w Pogorzeli to samo zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin zwykłym listem. Pomimo 
nieotrzymania potwierdzenia odbioru niniejszego pisma od Pana Dutkowiaka, Komisja  
w składzie Adam Wierzbicki i Mariola Waścińska udała się na miejsce przeprowadzenia 
oględzin. Na miejscu zastano tylko domownika, córkę Pana Dutkowiaka, która w bramie 
poinformowała, iż ojca nie ma, a ona o niczym nie wie, w związku z czym Komisja nie 
została wpuszczona na teren posesji. Na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa. 
Ponowne zawiadomienie o nowym terminie i godzinie przeprowadzenia oględzin wysłane  
w dniu 17 czerwca 2013 r. okazało się także bezskuteczne. W dniu 24 czerwca 2013 r. 
wysłano do Pana Dutkowiaka postanowienie  o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, 
które również nie zostało odebrane. Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony do 
30 września 2013 r. W chwili obecnej postępowanie jest na etapie wysłanego postanowienia  
o zapoznaniu z aktami sprawy przed wydaniem decyzji podatkowej. Do tej pory nie wróciło 
zwrotne potwierdzenie odbioru ww. pisma od Pana Dutkowiaka, a sprawa jest w toku  
z terminem załatwienia do 30 września 2013 r. 

Komisja Rewizyjna ustaliła, iż sam wnioskodawca nie jest zainteresowany całą 
procedurą rozpatrzenia wniosku. Na tej podstawie wnosi się o podjęcie uchwały uznającej 
skargę Pana Józefa Dutkowiaka za bezzasadną. 
 


