-ProjektUCHWAŁA NR ….../...../2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia …............................................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 września 2020 r.
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.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Gołdapi, w przedmiocie rozpatrzenia przez Radę Miejską w Gołdapi skargi z dnia
7 września 2020 r. dotyczącej użytkowania samochodu służbowego przez Burmistrza Gołdapi do celów
prywatnych uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi do powiadomienia skarżącego o sposobie
rozpatrzenia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr …/…/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
rozpatrzenia skargi z dnia 7 września 2020 r.

2021 r. w sprawie

W dniu 7 września 2020 r. – data wpływu do Urzędu – zostało przekazane pismo z Komendy Powiatowej
Policji w Gołdapi zatytułowane „zawiadomienie” w sprawie nieprawidłowości przy użytkowaniu pojazdu
służbowego przez Pana Burmistrza Tomasza Rafała Luto.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21.09.2020 r. zwróciła się do Urzędu Miejskiego
o udzielenie informacji czy Urząd Miejski posiada regulamin użytkowania samochodów służbowych oraz
czy jest zawarta umowa z Burmistrzem w kwestii użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Na posiedzeniach w dniu 5 listopada 2020 r. i 5 lutego 2021 r. rozpatrywała przedmiotową skargę. Członkowie
Komisji otrzymali od Urzędu Miejskiego regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Miejskiego
w Gołdapi wprowadzony zarządzeniem Nr 645/V/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
Regulaminu korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Urząd przedstawił również
interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach , które wskazują, że przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków
służbowych i z powrotem samochodem służbowym ze względu na charakter pracy Burmistrza kwalifikowane
są jako użytkowanie do celów służbowych. Przejazdy samochodem służbowym, garażowanie w miejscu
zamieszkania, stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o mienie, a także stała gotowość
(mobilność) do wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto Urząd poinformował, że w związku
z nieużytkowaniem przez Burmistrza Gołdapi samochodu służbowego do celów prywatnych, umowa nie została
zawarta.
Na podstawie przedłożonego stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Gołdapi
uznaje się skargę z dnia 7 września 2020 r. za bezzasadną.
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