
UCHWAŁA NR  183/2009 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 19 maja 2009 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jarczaka na działalność Burmistrza Gminy  
                 i Miasta Jastrowie. 
 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008 
r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; z 2001 r. 
Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 169, poz.1387; 2003 r. Nr 
130 poz.1188; z 2004 r. Nr 162 poz.1692; z 2005 r. Nr 64 poz.565, Nr 78 poz.682) 

 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
  
 

§ 1. Nie uznaje się za zasadną skargi złoŜonej przez Pana Kazimierza Jarczaka na 
działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
 Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2009 r. Nr SKO-44/Sr-3/P/2009 Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Pile przekazało Radzie Miejskiej w Jastrowiu skargę Pana 
Kazimierza Jarczaka. 
 Postanowienie wpłynęło do Biura Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2009 r. 
 Z uzasadnienie postanowienia wynika, Ŝe pismo zainteresowanego z dnia 14 kwietnia 
2009 r. zostało zakwalifikowane jako skarga na działalność Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie, podlegająca rozpatrzeniu w trybie art.229 pkt 3 kpa.    

Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta 
miasta), z wyjątkiem spraw naleŜących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
jest rada gminy. 

Z kontekstu okoliczności faktycznych przywołanych w skardze wynika, Ŝe  
skarŜący kwestionuje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczenia 
stanowiącego garaŜ, wskazując iŜ przedmiotowe pomieszczenie nie spełnia wymogów 
garaŜu. 
 SkarŜący jest właścicielem tego pomieszczenia, przy czym prawo jego własności 
nabyte zostało od Gminy i Miasta Jastrowie w 2001 r. wraz z ustanowieniem odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego.  
 Przedmiot sprawy nie dotyczy zatem opłat czynszowych za wynajem pomieszczenia 
stanowiącego garaŜ, jak błędnie uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile.  

Z dokumentacji sprawy wynika, Ŝe skarŜącemu udzielono wyjaśnień w piśmie z dnia 
24 lutego 2009 r. Nr Gk.7331/6/2009. 

Wymiar podatku od nieruchomości dokonany został na podstawie decyzji Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie, od której nie wniesiono odwołania w administracyjnym toku 
instancji.  

           
Reasumując okoliczności sprawy naleŜy wskazać, co następuje: 
Przedmiot skargi dotyczy sfery opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 
Kwestie te regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.). 
 Ochrony prawnej skarŜący winien domagać się zatem w postępowaniu podatkowym 
w trybie przepisów Ordynacji podatkowej przed organem podatkowym I instancji, którym 
zgodnie z art.13  §1 pkt 1 jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), a nie w postępowaniu 
skargowym w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 Kompetencje rady miejskiej jako organu stanowiącego ograniczają się wyłącznie do 
podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 
ustawach.   
 
 Z powyŜszych względów brak jest podstaw do uznania zasadności wniesionej skargi. 
            

  

 


