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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na nienależyte wykonanie działań przez Prezydenta 
Miasta Mysłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę nr OR-II.1510.7.2022 Pana ... na nienależyte wykonanie działań przez Prezydenta 

Miasta Mysłowice za bezzasadną. 

§ 2. Uchwałę przekazać skarżącemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

     

   

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn 
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Uzasadnienie 

W dniu 3 marca 2022 r. do Rady Miasta Mysłowice została przekazana z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach skarga Pana ... na nienależyte wykonanie działań przez Prezydenta 

Miasta Mysłowice, zgodnie z właściwością, celem rozpatrzenia. 

Skarżący zarzuca Prezydentowi Miasta Mysłowice, niezgodne z porządkiem prawnym działanie, 

związane z prowadzeniem procedury, dotyczącej udzielenia pomocy publicznej. 

Skarga na nienależyte wykonanie działań przez Prezydenta Miasta Mysłowice została omówiona na 

posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 kwietnia 2022 r. Członkowie Komisji 

zapoznali się z przedmiotem skargi oraz pisemnym stanowiskiem Prezydenta Miasta Mysłowice, 

zawierającym analizę stanu zadłużenia podmiotu z tytułu opłat za czynsz dzierżawny. 

Z wyjaśnień, udzielonych przez Prezydenta Miasta Mysłowice wynika, iż skarżący w dniu                

2 listopada 2020 roku złożył wniosek o umorzenie należności czynszowych za okres od marca                  

do października 2020 roku. Wniosek zawierał braki formalne, a skarżący nie przedłożył dokumentacji, 

obrazującej sytuację finansową reprezentowanego podmiotu, przez co termin rozpatrzenia wniosku 

został wydłużony. Po przedłożeniu przez skarżącego niezbędnej do rozpatrzenia sprawy 

dokumentacji, Prezydent Miasta Mysłowice przy wsparciu Mysłowickiego Zespołu Pomocy 

Przedsiębiorcom, działającego w okresie wzmożonej aktywności przedsiębiorców, ubiegających                

się o różne formy wsparcia w czasie epidemii, dysponując materiałem dowodowym, pozwalającym     

na ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy, nie wyraził zgody na umorzenie zaległości z uwagi              

na brak przesłanek, przemawiających za udzieleniem wnioskowanego wsparcia, w odniesieniu                 

do sytuacji finansowej skarżącego sprzed epidemii. Zaproponowano skarżącemu spłatę zadłużenia 

w formie układu ratalnego, czego skarżący nie zaakceptował Ponadto, Prezydent wyjaśnił,                         

iż udzielanie ulg ma charakter uznaniowy. 

Uchwała Nr XII/179/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 roku, w sprawie określania 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładnia na raty 

płatności i należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu 

Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania 

organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, która wygasła z dniem 

31 grudnia 2020 roku, została zastąpiona uchwałą Nr XXXV/529/21 Rady Miasta Mysłowice                

z dnia 25 lutego 2021 roku. Treść § 11 Uchwały wskazuje, iż "do spraw wszczętych i niezakończonych 

przed terminem wejścia w życie niniejszej Uchwały, stosuje się przepisy niniejszej Uchwały".                  

Zatem wniosek o ulgę złożony przez skarżącego, na podstawie Uchwały, która wygasła z dniem                   

31 grudnia 2020 roku, mógł być rozpatrzony na podstawie aktualnej Uchwały i ponownego wniosku, 

o czym  skarżący został pisemnie poinformowany. 
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Skarżący, pismem z dnia 2 lutego 2021 roku, zwrócił się do Prezydenta Miasta Mysłowice                         

z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości w całości za 2020 i 2021 rok. Mając na uwadze 

dzień złożenia wniosku, tj. 4 lutego 2021 roku, skarżący nie posiadał zaległości z tytułu podatku              

od nieruchomości za rok 2020 oraz za rok 2021. Biorąc pod uwagę wskazany fakt, Prezydent Miasta 

Mysłowice odmówił wszczęcia postępowania, gdyż przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

Ordynacja podatkowa pozwalają na umorzenie jedynie zaległości podatkowych. 

Następnie, pismem z dnia 6 kwietnia 2021 roku skarżący zwrócił się do Prezydenta Miasta Mysłowice                                              

z wnioskiem o „zwolnienie z podatku w roku 2021". Prezydent Miasta Mysłowice ponownie odmówił 

wszczęcia postępowania, z uwagi na brak podstawy prawnej, tj. przepisy ustawy Ordynacja 

podatkowa nie przewidują instytucji zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy otrzymanych dokumentów, 

członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowili na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 maja 

2022 roku ponownie rozpoznać skargę. 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na posiedzeniu w dniu 9 maja 2022 roku – w świetle 

złożonych wyjaśnień oraz na podstawie zgromadzonej dokumentacji, stwierdzili, iż nie jest zasadne 

twierdzenie skarżącego, iż w prowadzonym  postępowaniu miało miejsce niezgodne z porządkiem 

prawnym działanie Prezydenta Miasta Mysłowice w ramach prowadzonych spraw z zakresu udzielenia 

pomocy publicznej podmiotowi, który skarżący reprezentuje, a zatem brak jest podstaw                       

do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa bądź bezczynności organu – Prezydenta Miasta 

Mysłowice – we wskazanym zakresie. 

W wyniku rozpoznania przedmiotu skargi, przedstawionych pisemnych wyjaśnień Prezydenta Miasta 

Mysłowice oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła 

rekomendować Radzie Miasta uznanie skargi Pana ... na nienależyte wykonanie działań                       

przez Prezydenta Miasta Mysłowice za bezzasadną, w głosowaniu: 5 głosów „za” – jednogłośnie. 

Na sesji w dniu 26 maja 2022 r., po zapoznaniu się z przedmiotem skargi oraz rekomendacją Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Mysłowice dokonała rozstrzygnięcia w przedmiotowej 

sprawie, w głosowaniu: 

      

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  

(-) radny Zbigniew Augustyn 

 

Id: 02849F28-94BD-4B90-A560-CB9DCD68818A. Projekt Strona 2 z 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



