
           

 

 

UCHWAŁA   Nr XXXVII/451/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 12 grudnia 2013 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 
267) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rozpatruje się skargę Pana Andrzeja Golusa na działalność Burmistrza Bornego 
Sulinowa, złoŜoną w dniu 7  listopada 2013 r.  

2. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w sprawie skargi, o której mowa w ust.1, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
do zawiadomienia skarŜącego o sposobie załatwienia skargi. 

 
§ 3. Poucza się o treści art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), który stanowi, Ŝe: 
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarŜący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia moŜe podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarŜącego.”. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/451/2013 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 

 
 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na posiedzeniu w dniu  
21 listopada 2013 r. rozpatrywała skargę Pana Andrzeja Golusa na działalność Burmistrza 
Bornego Sulinowa, w której skarŜący zarzuca nieprzekazanie złoŜonej przez niego do Burmistrza 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do właściwego 
organu, zgodnie z art. 170 Ordynacji podatkowej. 

Na posiedzeniu komisja zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem Burmistrza Bornego 
Sulinowa odnośnie zarzutu postawionego w skardze, jak równieŜ opinią prawną radcy prawnego 
w tym zakresie. 

Z wyjaśnienia oraz przedłoŜonych dokumentów wynika, Ŝe zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. 
poz. 391 z późn. zmianami) przez właścicieli nieruchomości rozumie się takŜe współwłaścicieli, 
uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomością. Z kolei art. 2 ust. 3 
cytowanej wyŜej ustawy stanowi, Ŝe jeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 
nieruchomości obciąŜają zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami) lub 
właścicieli lokali, jeŜeli zarząd nie został wybrany. 

Wobec powyŜszego obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty mieszkaniowej spoczywają 
na zarządzie wspólnoty. 

Odnosząc się do kwestii nieprzekazania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do właściwego organu zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), Komisja Rewizyjna stwierdza, Ŝe 
przedmiotowa deklaracja nie została przekazana do Zarządu Wspólnoty, której to Wspólnoty 
skarŜący jest członkiem, z uwagi na to, iŜ zarząd wspólnoty nie jest organem podatkowym, do 
którego naleŜy składać deklaracje o wysokości opłaty. To Zarząd Wspólnoty w imieniu 
członków Wspólnoty składa deklarację do Burmistrza. O powyŜszym fakcie Pan Andrzej Golus 
został poinformowany, o czym świadczy pismo oznaczone sygnaturą akt ŚR.620.16.2013 z dnia 
20 kwietnia 2013 r. Zarząd Wspólnoty został równieŜ poinformowany pismem oznaczonym 
ŚR.620.86.2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r., które to pismo zostało takŜe przesłane do wiadomości 
Pana Andrzeja Golusa. 

Z wyjaśnienia wynika równieŜ, Ŝe w dniu 18 listopada 2013 r. wystosowano 
postanowienie do Pana Andrzeja Golusa, w którym przekazano oryginał przedmiotowej 
deklaracji wnioskodawcy. 
 W związku z tym, Ŝe złoŜona do Burmistrza Bornego Sulinowa przez Pana Andrzeja 
Golusa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
bezskuteczna i brak jest organu właściwego do jej przyjęcia, a obowiązek ten dalej ciąŜy na 
zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. 

 
 
Podpisy Komisji: 
 

1. Mariusz Gorgol (przewodniczący) ........................ 

2. Halina Jakrzewska (członek) .................................  

3. Zbigniew Maltański (członek) ............................... 

4. Dariusz Skiba (członek) ......................................... 



 
Uzasadnienie 

 
Na Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 7 listopada 2013 r. Pan Andrzej 

Golus złoŜył skargę na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności burmistrza jest rada gminy.  

W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


