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W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście:

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
- osoba Skarżąca nie przybyła na posiedzenie pomimo odebrania zawiadomienia o terminie

i  miejscu posiedzenia (dowód potwierdzenie odbioru).

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji
(zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian jednogłośnie w obecności 4 radnych.

Ad. 2

Wniosków i zapytań nie było.

Ad. 3 

Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Wołczyna.

Przewodniczący Komisji – zabierając głos stwierdził, że członkowie Komisji otrzymali kserokopię
treści skargi oraz wyjaśnienia Burmistrza opisujące od początku prowadzone postępowanie wobec
Skarżącego,                                                                                                                  ( zał. nr 1 i 2).
Jednocześnie Przewodniczący Komisji podkreślił, że czytając treść pisma trudno zrozumieć o co
skarżącemu chodzi,  jest  to  zlepek myśli,  jakby kontynuacja  poruszanych spraw,  które  były już
rozpatrywane,
- w oparciu o analizowane dokumenty prowadzonego postępowania nie można przyjąć w żadnej
poruszonej kwestii, że skarga jest zasadna,
- wszystkie podejmowane przez tut. Wydział Podatków i Opłat czynności są rzetelnie prowadzone,
podkreślił również wielkie absorbowanie pracowników w sprawy jakie wymagają wszystkie pisma
składane przez skarżącego,
- zwrócił uwagę, że drugi współwłaściciel nie kwestionuje żadnych działań i płaci należny podatek. 

Radna Neugebauer – zwróciła uwagę, że analizując dokumentację można stwierdzić, że skarżący
prowadzi  bardzo  aktywną  korespondencję  z  tut.  Urzędem,  z  powtarzającymi  się  roszczeniami,
domagając się różnych wyjaśnień, kopii pism, przeprowadzenia kontroli. 

Burmistrz  –  stwierdził,  że  dołączona  do  pisma  polisa  ubezpieczeniowa  nie  jest  podstawą  do
naliczania podatku, 
-  o  zmianie  sposobu  użytkowania  nieruchomości  zainteresowany  występuje  do  Starostwa
Powiatowego, o tym był również poinformowany.

Pani  Majcherska  -   naliczając  podatek  wyłącznie  możemy  opierać  się  o  Ewidencję  Gruntów
i Budynków,
-  zmiana  sposobu  opodatkowania  przedmiotowej  nieruchomości  może  nastąpić  jedynie  po



zmianach  wprowadzonych  do  Ewidencji  Gruntów  i  Budynków  w  Starostwie  Powiatowym
w Kluczborku,
- czynności takie mogą zostać podjęte na wniosek właściciela nieruchomości.

Członkowie  jednogłośnie  stwierdzili,  że  składane  przez  Skarżącego  pisma  były  rozpatrywane
terminowo. 
Na podstawie przedstawionych materiałów dowodowych członkowie Komisji stwierdzili, że brak
jest podstaw, aby działania Burmistrza Wołczyna w sprawie objętej pismem Skarżącego uznać za
nieprawidłowe, a to oznacza, że nie można uznać skargi za zasadną.
 
Przewodniczący Komisji  –  przedstawił  propozycję  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  uznając,  że
zarzuty w skardze są niezasadne                                                                                           (zał. nr 4).

Stanowisko Komisji przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
Niniejsze Stanowisko przedstawione zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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