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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

Na podstawie art. 18b ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 
583, 1005, 1079) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, 1491, 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) w związku z  § 102 i §103 
ust.2 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. (Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2018 
poz. 6003 oraz z 2021r. poz.1032, 5366 )  uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaję się skargę Pana C.M. z dnia 01.08.2022 r. na Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za 
bezzasadną, zgodnie z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia....................2022 r. 

Opinia 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

W dniu 1 sierpnia 2022 roku do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęła skarga złożona na czynności 
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie odmowy przekazania informacji żądanych w piśmie z dnia 
24 czerwca 2022 roku. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji działając na podstawie Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia, Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz.U. Nr 5 poz. 46) zapoznała się z treścią 
skargi  przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Autor pisma zarzucił Burmistrzowi Miasta Golubia Dobrzynia naruszenie art. 178 § 3 oraz art.179  § 
2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz U z 2021r poz. 1540 z późn. zm. dalej:" 
Ordynacja podatkowa" w ten sposób, że w piśmie z dnia 5 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 
odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji żądanych w piśmie  z dnia 24 czerwca 2022 r. dotyczącym 
przekazania mu informacji/ danych o podatku od nieruchomości z jego działek od 1 stycznia 2019r. do dnia 
przekazania mu w/w informacji według wskazanego zestawienia/tabeli. 

W odpowiedzi na przedmiotowe pismo wnioskodawcy z dnia 24 czerwca 2022 r. Skarbnik Gminy Miasto 
Golub-Dobrzyń ( działając z upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia) w piśmie 
z 5 lipca 2022r. wskazał, że organ podatkowy nie przekazuje informacji w zakresie wskazanym w piśmie 
wnioskodawcy, natomiast zgodnie a art.178 § 1 Ordynacji Podatkowej" Strona ma prawo wglądu w akta 
sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych 
przenośnych urządzeń, prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania" Jednocześnie w piśmie 
z dnia 5 lipca 2022 r. podniesiono, jako Strona ma możliwość zapoznania się z aktami dotyczącymi Jego 
sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że żaden przepis prawa nie nakazuje organowi podatkowemu 
jakim jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, dokonywać czynności polegających na uzupełnianiu tabeli 
zawartej w piśmie podatnika, wedle wzoru opracowanego przez samego podatnika. Tymczasem takie żądanie 
zostało zawarte w piśmie wnioskodawcy z dnia 24 czerwca 2022 r. 

Jak stanowi art.121  § 2 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe w postępowaniu podatkowym 
obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostającym 
w związku z przedmiotem tego postępowania. Zgodnie z tym przepisem zakres informacji i wyjaśnień 
udzielanych przez organ podatkowy ogranicza sie wyłącznie do treści przepisów prawa podatkowego. Podatnik 
jeśli chce poznać wysokość swoich zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, 
kosztów egzekucyjnych, stosownie do art. 306a oraz art. 306e Ordynacji podatkowej powinien wystąpić do 
właściwego organu podatkowego o wydanie stosownego zaświadczenia a także uiścić opłatę skarbową w  
wysokości 21 złotych  (w przypadku podatku od nieruchomości egzekucję prowadzi właściwy naczelnik 
Urzędu Skarbowego) Pismo wnioskodawcy z dnia 24 czerwca 2022 r. nie zawierało żądania wydania 
zaświadczenia przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia ponadto nie została uiszczona opłata skarbowa za 
wydanie zaświadczenia. 

Wnioskodawca jako podatnik był stroną postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości. 
Stosownie bowiem do art. 133  § 1 Ordynacji podatkowej stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, 
inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności 
organu podatkowego, do której czynności organu podatkowego się odnosi lub, której interesu prawnego 
działanie organu podatkowego dotyczy. Strona postępowania podatkowego ma prawo do wglądu w akta 
sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych 
przenośnych urządzeń. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania ( art.178 §1 Ordynacji 
podatkowej) Ponadto strona postępowania podatkowego może żądać wydania jej kopii akt sprawy lub 
uwierzytelnionych odpisów akt sprawy albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy ( art. 178  § 3 Ordynacji 
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podatkowej)  O powyższych uprawnieniach wnioskodawca został poinformowany w piśmie z 5 lipca 2022 r. 
z informacji udzielonej przez Skarbnika Miasta , Strona nie skorzystał z przedmiotowych uprawnień. 

Według opinii radcy prawnego Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia  nie mógł naruszyć art. 179  § 
2 Ordynacji podatkowej gdyż ten przepis odnosi sie do odmowy stronie zapoznania się z: 

1) dokumentami zawierającymi informacje niejawne albo innymi dokumentami, które organ podatkowy 
wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny. 

Należy również wspomnieć, że nie są prawdziwe sugestie skarżącego jakoby Pan Jacek Dowgiałło 
nie posiadał upoważnienia do podpisywania sie pod pismem  z dnia 5 lipca  2022 r. Z treści upoważnienia 
Burmistrza  Miasta Golubiu-Dobrzynia z dnia 1 września 2014 r. z, którym Komisja sie zapoznała wynika, ze 
Pan Jacek Dowgiałło został upoważniony m.in. do podpisywania pism w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej. 

Podsumowując, jest zatem oczywiste, że Burmistrz Miasta Golubia Dobrzynia nie naruszył art.178 §3 oraz 
art.179 § 2 Ordynacji podatkowej w sprawie. Z wyżej wskazanych przepisów prawa podatkowego ( ani 
z jakichkolwiek innych) nie wynika aby organ podatkowy miał obowiązek uzupełniania tabel zawartych 
w pismach podatnika. Skarżący został należycie poinformowany o przysługujących mu prawach w tym 
o prawie wglądu w akta sprawy, sporządzania  z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy 
wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń, jak również o prawie żądania wydania kopii lub 
uwierzytelnionych odpisów akt sprawy albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy, z praw tych jednak 
nie skorzystał. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia - Dobrzynia po wnikliwej analizie dokumentów 
jak również biorąc pod rozwagę w/w aspekty, uważa iż skarga z dnia  1 sierpnia 2022 r. jest bezzasadna. 

Przewodnicząca Komisji 

Anna Paprocka 

/podpis na oryginale/ 

Członkowie Komisji 

1. Józef Pietrzak 

2. Hanna Katarzyna Grzywińska 

3. Łukasz Bednarski 

4. Krzysztof Skrzyniecki 
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UZASADNIENIE 

 
 

     Zgodnie z §101 pkt. 1 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia skarga została przekazana do Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia celem podjęcia czynności niezbędnych do wyjaśnienie 

przytoczonych w niej okoliczności oraz wydania opinii.  

     Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na posiedzeniach w dniu 17.08.2022 

r. zapoznała się z przedmiotową skargą, natomiast na posiedzeniu w dniu 23.08.2022 r.  rozpatrzyła skargę, 

którą uznano większością głosów (4,, za'', 1 głos ,,wstrzymujący'') za bezzasadną i wydała opinię w temacie 

złożonej skargi, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
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