UCHWAŁA XXXVII/264/2018
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 poz. 130) oraz art. 223 § 1, art. 229 pkt 3, art. 237 §
3 i art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r., poz.1257, Dz. U z 2018 poz. 149) - Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi Pana D. K. na działalność Wójta Gminy Olszanka złożonej w
dniu 11 stycznia 2018r. w zakresie braku odpowiedzi na pisma kierowane przez Pana D.K., w oparciu
o stanowisko Komisji Finansów, Budżetu i Planu uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy zobowiązując do przesłania
skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/264/2018
Rady Gminy Olszanka
z dnia 28 lutego 2018 r.
Rada Gminy Olszanka w oparciu o stanowisko Komisji Finansów, Budżetu i Planu, mając na
uwadze poniższe okoliczności uznała skargę za bezzasadną. Z zebranego materiału wynika , że
Wójt Gminy Olszanka pismem FN.3123.2.17.2.2017.MR z dnia 07.12.2017 r. przekazała do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu zażalenie wniesione w dniu 23.11.2017 r. przez
Pana D.K. na postanowienie tut. organu podatkowego w sprawie odmowy wszczęcia postępowania
w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2016 oraz skargę wniesioną w dniu
20.11.2017 r. przez Pana D.K. , która podlegała rozpatrzeniu w toku postępowania podatkowego
prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2017 roku poz. 201 z późn. zm.) Pismo zostało doręczone do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu w dniu 12.12.2017 r., o czym Pan D.K. został poinformowany w piśmie
doręczonym w dniu 11.12.2017 r. oraz pismem z dnia 4.12.2017r. RGiDG.0004.16.2017.
Wójt Gminy Olszanka pismem FN.3123.2.17.3.2017.MR z dnia 07.12.2017 r. przekazała do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu zażalenie wniesione w dniu 23.11.2017 r. przez
Pana D.K. na postanowienie tut. organu podatkowego w sprawie zawieszenia postępowania
podatkowego dotyczącego wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2017 oraz skargę
wniesioną w dniu 20.11.2017 r. przez Pana D.K., która podlegała rozpatrzeniu w toku postępowania
podatkowego prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 roku poz. 201 z późn. zm.) Pismo zostało doręczone do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu w dniu 12.12.2017 r., o czym Pan D.K. został poinformowany w
piśmie
doręczonym w dniu 11.12.2017 r.).
oraz
pismem z
dnia 4.12.2017r.
RGiDG.0004.16.2017.
Działania Wójta Gminy Olszanka, jako organu podatkowego, podjęte zostały w wykonaniu
uchwały nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.11.2017 r. w sprawie przekazania
skargi organowi właściwemu w zakresie włączenia skarg Pana D.K. do akt administracyjnych
postępowania podatkowego i podlegających rozpatrzeniu w toku postępowania prowadzonego na
podstawie przepisów – Ordynacja podatkowa.
Wójt Gminy Olszanka pismem Nr OR.2162.1.2017 z dnia 11 grudnia 2017r. udzieliła Panu
D.K.
odpowiedzi w sprawie dotyczącej postępowania z zakresu prawa pracy wobec
pracownika prowadzącego sprawę .
Pismem FN.3123.2.17.4.2017.JK z dnia 21.12.2017 r. Wójt Gminy Olszanka poinformowała Pana
D.K. o dołączeniu do akt sprawy znajdujących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
w Opolu skargi Pana D.K. z dnia 12.12.2017 r. Pismo zostało doręczone do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu w dniu 29.12.2017 r. o czym Pan D.K. został poinformowany
(pismo doręczono w dniu 04.01.2018 r.).
Skarżący otrzymał również informację Wójta Gminy Olszanka ( pismo Nr OR.1510.4.2017 z
dnia 23 stycznia 2018r.) o przeprowadzeniu przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
wewnętrznego postępowania sprawdzającego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
w trybie i na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych, które nie wykazało
naruszeń w tym zakresie.
Pan D.K. w dniu 07.02.2018r. złożył pismo będące oświadczeniem o podtrzymaniu swojego
stanowiska dotyczącego złożonej skargi.
Podkreślić dodatkowo należy, że Rada Gminy nie jest uprawniona do merytorycznej oceny
prawidłowości prowadzonego postępowania podatkowego, bowiem ocena dokonywana jest w toku
instancyjnym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny, które
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to organy uprawnione są do badania zgodności z prawem wydanych rozstrzygnięć przez organ
podatkowy.
Z przedstawionego wyżej stanu faktycznego wynika , że Wójt Gminy Olszanka udzielał
na bieżąco odpowiedzi na pisma kierowane przez Pana D.K.
oraz podejmował działania
określone przepisami prawa .
Mając na uwadze powyższe, należało uznać skargę za bezzasadną.
Pouczenie
Zgodnie z treścią art. 239 §1, K.p.a., w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił
skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie

Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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