
UCHWAŁA NR III/9/10 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

 
Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się za bezprzedmiotową skargę Pana Janusza Piotrowskiego z dnia 27 października          
2010 r. złoŜoną w związku z wezwaniem SkarŜącego do przedłoŜenia Wójtowi Gminy Kampinos 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarŜącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 

/-/ dr inŜ. Monika Ciurzyńska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 

W dniu 10 grudnia 2010 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali z rąk 
Przewodniczącej Rady Gminy Kampinos dokumenty dotyczące skargi Pana Janusza Piotrowskiego 
na działalność Wójta Gminy Kampinos. Zarzuty podnoszone w skardze dotyczyły pisma Wójta 
Gminy, który działając na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, postanowił wezwać 
SkarŜącego do przedłoŜenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości (a takŜe o doręczenie 
protokołu odbioru budynku)  uzasadniając, iŜ w dniu 1 października 2010 r. nastąpiło 
zameldowanie w budynku gospodarczym w miejscowości Komorów Ŝony SkarŜącego                           
– Pani Joanny Szwarc-Piotrowskiej. Według Wójta Gminy, w momencie zameldowania nastąpiło 
uŜytkowanie budynku, czyli powstał obowiązek podatkowy. 
W odpowiedzi na powyŜsze wezwanie Pan Janusz Piotrowski w dniu 27 października 2010 r. 
poinformował pisemnie Wójta Gminy Kampinos, Ŝe zameldowanie nastąpiło pod adresem,                
a nie w budynku gospodarczym, który jest dopiero w trakcie realizacji. Jednocześnie w tym samym 
dniu (tj. 27 października 2010 r.) Pan Piotrowski wystosował pisemną skargę do Wojewody 
Mazowieckiego, w której przedstawił powyŜszą sytuację.  
WyŜej wymieniona skarga, zgodnie z właściwością, została przekazana do rozpatrzenia Radzie 
Gminy Kampinos (pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2010 r. - wpłynęło do Biura Rady Gminy dnia            
9 listopada 2010 r.) 
 Komisja Rewizyjna zapoznała się ze wskazaną dokumentacją, ponadto Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, w dniu 16 grudnia 2010 r. uzyskał ustne wyjaśnienia od pracowników Urzędu 
Gminy w Kampinosie w zakresie omawianej skargi. Informacji udzieliły: Pani Magdalena Tomczak 
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Działu Ewidencji Ludności, Pani Wiesława Piechota - 
Inspektor ds. podatków. Wyjaśnienia te cechowała duŜa wiedza, rzeczowość i zaangaŜowanie. 
Pracownicy Urzędu poinformowali Przewodniczącego Komisji, Ŝe zgodnie z informacją Pana 
Janusza Piotrowskiego z dnia 25 października 2010 r., budynki znajdujące się pod adresem 
zameldowania Pani Joanny Szwarc - Piotrowskiej są w trakcie realizacji. 
Ponadto okazało się, iŜ Pani Joanna Szwarc – Piotrowska, w dniu 25 października 2010 r. 
wymeldowała się z miejscowości Komorów, w związku z czym Wójt Gminy Kampinos odstąpił          
od naliczania podatku od nieruchomości. 
 
Podsumowując, udostępniane Komisji Rewizyjnej pisma i uzyskane w Urzędzie Gminy 
wyjaśnienia pozwalają stwierdzić, iŜ omawiana skarga jest bezprzedmiotowa, gdyŜ Pani Joanna 
Szwarc – Piotrowska wymeldowała się z miejscowości Komorów, a Wójt Gminy odstąpił                  
od naliczania podatku, w związku z powyŜszym problem sporu w momencie rozpatrywania skargi 
nie istniał. 
 

 

 

 

 


