INY
T
UCHWAŁA Nr XXVI/413/21
Rady Gminy Łańcut
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Rada Gminy Łańcut u c h w a 1 a, co następuje:

Uznaje za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Łańcut złożoną przez
o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu inkasentów
podatku rolnego i od nieruchomości gminy Łańcut, mieszkańców gminy Łańcut,
finansów gminy Łańcut, a w interesie Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
§2
Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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DA GMII
ŁAŃCUT
Załącznik
do uchwały Nr XXVI/413/21
Rady Gminy Łańcut
z dnia 31 marca 2021 r.

UZASADNIENIE
Do Rady Gminy Łańcut w dniu 20 stycznia 2021 r. wpłynęła skarga
, o przekoszenie uprawnień i działanie na szkodę interesu inkasentów podatku
rolnego i od nieruchomości gminy Łańcut, mieszkańców gminy Łańcut, finansów
gminy Łańcut, a w interesie Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca
w imieniu Rady Gminy Łańcut, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy Łańcut
i Skarbnika Gminy Łańcut w powyższym zakresie w dniu 11 lutego 2021 r. oraz po
wnikliwej analizie ustaliła co następuje:
Z Bankiem Spółdzielczym w Łańcucie została podpisana umowa przez Gminę
Łańcut na obsługę przelewów masowych przy wpłatach podatków oraz opłat za śmieci
od osób fizycznych. Dzięki tej umowie każdy podatnik ma swoje indywidualne konto
odrębnie na płacenie należności podatkowych oraz opłat za odpady. Poprzez połączenie
programu bankowego z programami księgowymi Gminy, opłaty dzięki przelewom
masowym, automatycznie księgowane są na poszczególne konta podatników Gminy.
Umowa z Bankiem Spółdzielczym została zawarta na dwa lata. Gmina podpisała
w/w umowę, aby usprawnić pracę Urzędu. Gmina nie posiada umowy z Bankiem
Spółdzielczym, która regulowałaby kwestie odpłatności od osób fizycznych
wpłacających do banku, ponieważ Gmina nie jest stroną takiej umowy. Na chwilę
obecną, od mieszkańców gminy dokonujących wpłat w placówkach Banku
Spółdzielczego nie są pobierane opłaty.
W związku z tym, że zostały wprowadzone indywidualne konta nie ma
możliwości technicznych, aby sołtysi pobierali od mieszkańców opłaty na te konta,
dlatego od początku bieżącego roku nie prowadzi się poboru podatków w formie inkasa.
Przedstawiając ww. fakty, stwierdzić należy, że podniesione w skardze na Wójta
Gminy Łańcut argumenty są niezasadne. W tym stanie faktycznym Rada Gminy Łańcut
uznaje skargę na Wójta Gminy Łańcut złożoną przez
za bezzasadną.
Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Łańcut w oparciu
o art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z dyspozycją art. 18 b ust.l ustawy o samorządzie
gminnym.
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