
Uchwała Nr xI74I03
Rady Mieiskiei w Gzechowicach-Dziedzicach

z dnia 29 lsietnia 2003 r-

(u.o.d.o)*
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana - l na działalność

Bu rmistrza Gzechowic-Elziedzic

Na podstawie ań.18 ust.2, pkt 'l5 ustawy zdnla 8 ryarc9 1990 r o samoządzie gminnym (tj.

Dz.U.zzocilr. Nr 142, poz. 1591 iezm.) orazań' 229 pK 3 ustawyz dnia 14 czen'rrcl 1960 r. Kodeks
posĘpowania adminisiracyjnego ( t.j_zbnnn'r^'d DzU.Nr 98, poz. 1o71 ze zm.), po 1ozpatrzeniu
brz.;x"-l"i"s-wizviną śńargi pbn] (u.o.d.o)* , zam. w Czechowicach-Dziedzicach przy

[i_ (u.o.d.o)- njózńłalność Burmlstrza Uzecnowc-Dzledzic w sprawie wydanych decpji
admrntstracylnych,

Rada Mieiska w Gzechowicach'Dziedzicach
uchwala:

s'l

Uznaćskargę zazasadnązpowodówzawartych w uzasadnieniu do uchwaly, będącegoiej integralną

częścią'

Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząry
Rady Miejskiej

Marek Dopierała
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*(u.o.d.o) - anonimizacja danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Z*ąenlk
do Ucfiwały NrV74/03



Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Uzasadnienie
Dnia 'l5.03.2003r. Pan (u'o'd'o)*__ ., złoŻl1ł skargę na decĘe Burmistrza CzechowioDziedzic w
zakresie wymiaru podatkÓw rolnych i od nieruchomości:

- Nr 71212003 z dnia25.02.2003r. wzakresie:
a) sposobu obliczenia podatku rolnego,
a) ustalenia terminu płatności pienrszej raty na dzień 15.o3.2003r. bez zachowania

wymaganego terminu 14 dni wg klauzuli odwoławczej decpji.
- Nr 713,|2AO3 z dnia25.02.2003r. w zakresie:

b) ustalenia podatku od budynków inwentarskich
c) sposobu obliczenia podatku od budynku mieszkalnego
d) pzywołania jako podstawy prawnej do obliczenia podatku uchwały rady Miejskiej z dnia

10.12.2002r.
e) ustalenia terminu płatności pienrszej raty na dzień 't5.03'2003r bez zachowania Wymaganego

terminu 14 dni wg klauzuli odwoławczej decĘi.
- Nr 3994/2003 z dnia 04.03'2003r. - dotyczącej sposobu obliczania podatku rolnego i ustalenia

terminu płatności pierwszej raty na dzień 15.03.2003r. bez zachowania Wymaganego terminu 14
dni wg klauzuli odwoławczej decĘi.

Analizując powyższe decpje wydane przez Burmistza, Komisja Rewizyjna stwierdziła, Żezarzuty
zaulańe w skardze sązasadne, albowiem zostały wydane z naruszeniem pzepisÓw ordynacji
podatkowej (art. 47 S 1 i 2).
Skarga Ęm bardziej zasługuje na uvtaględnienie, gdyż wydane wcześniej decĘe wymiarowe
zostały uchylone w całości i Burmistz wydał nowe decyzje podatkowe nQ2QQ3L-..
Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewiryjna uznała skargę Panal (u.o.d.o)* '

za zasadną.

*(u'o.d.o) _ anonimizacja danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych


