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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 4.027.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018 r.  poz. 994) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 ustawy  
z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; ze 
zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Uznać skargę Pana Bogdana Olejnika na niegospodarność ze strony  Burmistrza za 
nie uzasadnioną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego  o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Rada Miejska po wypracowanym stanowisku przez Komisję skarg, wniosków i petycji,
która po przeanalizowaniu całości sprawy ustaliła, że przedmiotem skargi jest
niegospodarność Burmistrza Krzepic w zakresie wydawania środków publicznych na
płacenie sołtysom 8% prowizji za pobór podatku.

Komisja skarg, wniosków i petycji dokonała następujących poniższych ustaleń:

Rada gminy na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) może
zarządzić pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz
określić wysokość ich wynagrodzenia.

Zgodnie z art./ 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.
2018 r. poz. 800) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika
podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Rada Miejska w uchwale Nr 2.012.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie poboru
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od
nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku,
wskazała iż inkasentami są sołtysi i obszar działań poszczególnych inkasentów, którym jest
sołectwo. Dla omawianej kategorii podatków, których pobór może nastąpić w drodze
inkasa, kluczowego znaczenia nabiera miejsce zamieszkania podatnika na obszarze
danego sołectwa. Gmina powołując inkasentów stwarza mieszkańcom mechanizm
ułatwiający wpłatę należnego zobowiązania podatkowego. Inkasent jest uprawniony do
poboru podatku w drodze inkasa wyłącznie od podatników zamieszkujących wskazane
w uchwale organu stanowiącego sołectwo.

Pobór podatku za pośrednictwem inkasentów ma wiele zalet albowiem prawidłowy
pobór znosi koszty egzekucji administracyjnej należności podatkowych, gdyż zwiększa
ściągalność podatku, pozwala ograniczyć zjawisko zalegania z płatnością podatku (pobór
podatku u źródła), umożliwia pobór podatku od osób starszych, schorowanych,
niedołężnych.

Pobór podatku przez inkasentów, którymi są sołtysi pozwala także zorientować się jakie
problemy mają mieszkańcy, czego oczekują, jakie mają potrzeby.

Należy także podkreślić, że pobór podatku przez inkasentów nie ogranicza możliwości
wpłacania podatku przez osoby fizyczne w kasie Urzędu lub drogą elektroniczną.
Burmistrz natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z
2018 r. poz. 994) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami
prawa.

Mając powyższe na uwadze komisja skarg, wniosków i petycji nie stwierdziła
nieprawidłowości oraz uchybień w sprawie działalności Burmistrza Krzepic, stąd też
komisja zwraca się o uznanie skargi jako nie uzasadnioną.

Mając na względzie przedstawione fakty Rada Miejska w Krzepicach postanowiła
uznać skargę na niegospodarność ze strony Burmistrza Krzepic za nie uzasadnioną.
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