
UCHWAŁA Nr X/82/2015
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3
ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst
jednolity:  Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  267)  –  Rada  Gminy Masłów po  zapoznaniu  się  ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się, że skarga wniesiona w dniu 03 października 2014 roku, przez Pana P.K., na
działania Wójta Gminy Masłów, jest zasadna.

§ 2.
Uzasadnienie  faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.
Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Skarżącemu tytułem zawiadomienia
o sposobie załatwienia skargi.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie

Dnia  3.10.2014  roku  P.K  złożył  skargę  na  sposób  wykonywania  i  realizację  czynności
administracyjnych w Urzędzie Gminy Masłów i zarzucił naruszenie art. 15 ust. 6 ustawy o
podatku od towarów i usług oraz art. 15 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Konkretnie chodziło o naliczenie podatku vat od kart - dokumentów na których udzielono
informacji publicznej.
W związku z wątpliwościami prawnymi z tym związanymi Wójt Gminy Masłów wystąpił do
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  oraz  Izby  Skarbowej  o  indywidualną  interpretację
podatkową.
A ponieważ, interpretacja Izby Skarbowej przyznała rację, iż podatek vat od dokumentów,
w  których  udzielono  informacji  publicznej  nie  powinien  być  naliczany,  skarga  P.K.  jest
zasadna.

Kończąc  nadmienić  należy,  iż  P.K.  w  swej  skardze  zwrócił  się  w  5  punktach  do  Wójta
Ryszarda Pazery ogólnie o przestrzeganie przepisów prawnych, a ponieważ Rada Gminy nie
może zwrócić się do Ryszarda Pazery, ze względu na Jego brak reelekcji na stanowisko Wójta
wnioski kierowane do Niego osobiście stały się bezpodmiotowe.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna


