Protokół Nr 12/2016
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 16 lutego 2016 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście:
- Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji

(zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian jednogłośnie w obecności 5 radnych.
Ad. 2
Nikt nie wniósł wniosków i zapytań.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji – realizując porządek posiedzenia stwierdził, że członkowie Komisji
otrzymali kserokopię skargi, która doręczona została 3 lutego 2016 r. z Samorządowego Kolegium
Odwoławczego celem załatwienia zgodnie z właściwością
(zał. nr 2),
- zarzut dotyczy „bezzasadnego wezwania przez Burmistrza Wołczyna z 9 listopada 2015 r.”
Pani Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – w imieniu Burmistrza
przedstawiła wyjaśnienia do podniesionego zarzutu w skardze
(zał. nr 3 ),
stwierdziła, że:
- w dniu 04.11.2015 roku do Urzędu Miejskiego w Wołczynie wpłynęło bez podpisu pismo osoby
Skarżącej,
- przedmiotowe pismo adresowane było do Naczelnika Urzędu Miar w Brzegu, ale zawierało też
zapytanie do Burmistrza,
- aby nadać bieg sprawie, na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia
09.11.2015 r. wezwano osobę Skarżącą do usunięcia braku w przedmiotowym piśmie, tj. braku
podpisu, oraz poinformowano, że pismo zostanie pozostawione bez rozpatrzenia jeśli warunek nie
zostanie spełniony,
- w przedmiotowej skardze jest również wątek dotyczący „zwrotu kosztów odpowiedzi na
wezwanie w kwocie 50 zł plus koszt dojazdu jak za wóz bojowy użyty na dojazd do kontroli
24 lipca 2014 r. w kwocie 24 zł”, w tej kwestii osoba Skarżąca została poinformowana na piśmie, że
brak jest obowiązku zwrotu kosztów za odpowiedź na wezwanie organu,
- w odpowiedzi na to Skarżący wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
pismo na bezzasadne wezwanie z dnia 09.11.2015 r., oraz wniósł o zwrot kosztów odpowiedzi na
wezwanie w kwocie 50 zł plus koszt dojazdu w kwocie 24 zł, tut. Urząd przesłał wniesioną skargę
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, które stwierdziło niedopuszczalność
zażalenia – odczytała Postanowienie SKO w Opolu
(zał. nr 4),
- podkreśliła, że wezwanie strony do usunięcia braków formalnych było próbą ustalenia intencji
Skarżącego, tym bardziej że na wstępnym etapie postępowania z treści pisma trudno było
wywnioskować, że jest to pismo tylko do wiadomości o tym tutejszy organ podatkowy dowiedział
się z dalszej korespondencji.
Dyskusji nie było.

Członkowie Komisji stwierdzili, że w tym stanie faktycznym i prawnym brak jest podstaw do
kwestionowania podjętych działań.
Przewodniczący Komisji – przedstawił propozycję stanowiska Komisji Rewizyjnej uznając, że
zarzut jest niezasadny
(zał. nr 5).
Stanowisko Komisji przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.
Niniejsze Stanowisko przedstawione zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wołczynie.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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