
UCHWAŁA Nr  XXXI/145 /2008 

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 

z dnia 23 grudnia 2008 roku 

 

W sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska -Kamiennej 

 

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

(tekst jeden. Dz.U.z 2001 r. z póź. zm. ) , w związku  z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst  jedn. Dz.U. z 2000 r. z póź. zm. ) 

oraz  § 93 ust 1  Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej   

Rada Miasta Skarżysko-Kamiennej uchwaliła co następuje: 

                                                             

 § 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej 

złożonej przez złożonej  przez Likwidatora spółki z o.o. „Targowiska Miejskie” w likwidacji   

ul. Rynek 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna. i zapoznaniu się z ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zarzutów postawionych w skardze, 

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w 

uzasadnieniu uchwały.  

 § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do 

powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi , poprzez przesłanie skarżącemu odpisu 

niniejszej uchwały. 

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta  

             Bogusław Ciok 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Pismem z dnia 8.09.2008 r.   Likwidator spółki z o.o. „Targowiska Miejskie” w 

likwidacji  ul. Rynek 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna złożył skargę do Rady Miasta Skarżyska-

Kamiennej. 

     W związku z powyższym Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej zleciła rozpoznanie skargi 

złożonej przez  Likwidatora spółki z o.o. „Targowiska Miejskie” w likwidacji Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta 

W trakcie rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna  zapoznała się z zebraną dokumentacją oraz 

wyjaśnieniami udzielonymi przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej i pracowników 

Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie i stwierdziła , co następuje:. 

 „ Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził działania kontrolne w dniach                     

24-25 listopada 2008 roku. W dniu 24.11. 2008 roku w Biurze Samorządowym UM odbyło się 

posiedzenie w/w zespołu na , które zaproszony został Likwidator spółki z o.o. „Targowiska 

Miejskie” w likwidacji Pan Rafał Jaworczak oraz Radca Prawny Urzędu Miasta Pani Ewa 

Latos. Zespół Kontrolny działając na podstawie opinii prawnej przedstawionej przez Radcę 

Prawnego UM oraz na podstawie informacji uzyskanych od Likwidatora spółki podjął decyzję o 

dokonaniu oględzin na terenie spółki z o. o Targowiska Miejskie  w likwidacji. Oględziny zostały 

dokonane w dniu 25.11.2008 roku w obecności wszystkich członków Zespołu przy udziale 

pracowników Urzędu Miasta. ( notatka służbowa  w załączeniu protokołu) 

Po zakończeniu oględzin Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta   Skarżyska- Kamiennej na 

podstawie zebranych materiałów dowodowych stwierdził  co następuje: 

Prezydent Miasta Skarżyska- Kamienna działając na podstawie art. 165 ust. 1 Ustawy Ordynacja 

podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 wraz  z późniejszymi zmianami 

wszczął postępowanie podatkowe z urzędu , działając dalej zgodnie  z obowiązującymi 

procedurami, Likwidator spółki z o.o. „Targowiska Miejskie”  w likwidacji                                  

w przedmiotowej skardze podniósł argument, iż działania Prezydenta wykraczają poza ramy 

szanowania prawa oraz zachowują wszelkie znamiona szykany wobec spółki powołując się na 

zrekonstruowaną z  art. 165 § 5. pkt.1 w/w ustawy normę prawną, która  w mniemaniu 

Likwidatora została przez Prezydenta naruszona. Zespół kontrolny działając  na podstawie 

opinii prawnej wydanej przez Radcę Prawnego uznaje  powyższą skargę   za bezzasadną, gdyż 



na podstawie zabranego materiału dowodowego można jednoznacznie stwierdzić,  iż  Prezydent 

Miasta Skarżyska- Kamienna działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Ponadto Zespół Kontrolny w trakcie prowadzonego postępowania sformułował następujące 

zalecenia pokontrolne: 

Obliguje się Prezydenta Miasta do sprawdzenia stanu faktycznego w przypadku działki nr 228 

przyległej do działki na której prowadzona jest działalność Targowisk Miejskich spółka z o.o. w 

likwidacji, celem ustalenia czy w/w działka pozostaje w posiadaniu Spółki bez stosownej umowy.    

Działając na podstawie opinii Zespołu Kontrolnego Komisja Rewizyjna Rady Miasta Skarżyska- 

Kamiennej uznaje skargę będącą przedmiotem niniejszego postępowania za bezzasadną 

ponieważ Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej działał zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.” 

Zgodnie z opinią jw. Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miasta z projektem uchwały Rady 

Miasta o uznanie skargi za bezzasadną, głosując: 5 osób za. 

 

    Wobec powyższego skargę na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w kwestii 

dotyczącej naruszenia prawa i szykanowania spółki Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej 

uznaje  za bezzasadną. 

       

                                                                   Przewodniczący Rady  Miasta 

                                                                                                  Bogusław Ciok            

 

 

 


