
Uchwała Nr XI/52/2015

Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie załatwienia skargi na działalność 

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594; poz. 645 i 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072; 2015 r. poz. 1045) oraz art. 229 pkt 3 i 
art.  238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 267; zm.: 2014 r. poz. 183; 2015 r. poz. 211)

Rada Gminy Solec-Zdrój  uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uznaje się za bezzasadną skargę P. Zenona Wróbla z dnia 21 lipca 2015 r.  na działalność Wójta Gminy

Solec-Zdrój w przedmiocie  pobrania przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju opłaty od wpłaty
na konto Gminy  zobowiązania podatkowego

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała podlega  doręczeniu Skarżącemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady
Paweł Patrzałek



Załącznik do uchwały Nr XI/52/2015

                                     Rady Gminy Solec-Zdrój
                                       z dnia 14 września 2015 r.

Uzasadnienie 

Analiza  dokumentów,  a  przede  wszystkim informacji  zamieszczonej  w decyzji  –  nakazie

płatniczym   oraz  wysłuchanie  wyjaśnień  w  sprawie  pobrania  przez  Nadwiślański  Bank

Spółdzielczy w Solcu-Zdroju opłaty od wpłaty podatku dokonanej na konto Urzędu Gminy

pozwoliła na ustalenie następujących faktów. 

Płatnicy podatku należnego Gminie Solec – Zdrój mają 3 możliwości dokonywania wpłat

tego podatku :

1) na konto Urzędu Gminy w NBS w Solcu – Zdroju, 

2) do rąk inkasenta, 

3) w placówce pocztowej.

W przypadku dokonywania  wpłat  u inkasenta – sołtysa podatnik nie  ponosił  i  nie ponosi

żadnych kosztów dodatkowych.

Natomiast placówki takie jak Bank i Poczta  pobierają opłaty od dokonywanych transakcji.

Prowizje bankowe budziły zawsze opór mieszkańców przy dokonywaniu płatności – głównie

za śmieci,  wodę i  ścieki.  Podatek  można było bez jakichkolwiek opłat uiścić u sołtysa -

inkasenta. 

W przypadku opłat za wodę, ścieki i śmieci  takich możliwości nie ma. Niejednokrotnie osoba

samotna płacąc rachunek w wysokości 4,20 zł (miesięczna opłata za śmieci) musiała od tej

opłaty ponieść koszty w wysokości 3 zł z tytułu prowizji bankowej.  

Stąd  też  Wójt  Gminy  poszukiwał  różnych  rozwiązań,  które  pozwoliłyby  na  zdjęcie  z

mieszkańców obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat przy dokonywaniu wpłat na rzecz

Gminy. 

Jednym z takich rozwiązań było zwolnienie przez NBS mieszkańców z dodatkowych opłat

prowizyjnych przy regulowaniu rachunków za śmieci w zamian za umieszczenie przez Gminę

reklamy Banku na okładce książeczek wpłat za śmieci. 

W przypadku opłat za wodę, ścieki i podatków – prowizję należną od wpłacających na mocy

umowy z Bankiem, ryczałtowo opłacano co miesiąc z budżetu gminy. 



Tak  było  do  30  kwietnia  br.  Od  1  maja  Nadwiślański  Bank  Spółdzielczy  odstąpił  od

wcześniejszych uzgodnień i przystąpił do pobierania opłat prowizyjnych od wszystkich wpłat

dokonywanych  w  banku.  Gmina  prowadziła  z  NBS  pertraktacje,  które  zakończyły  się

kompromisem. Uzgodniono i  podpisano stosowny dokument tak,   że od 1 lipca br. znów

opłaty prowizyjne od wpłat dokonywanych w NBS przez mieszkańców ponosi Gmina. 

Tak więc przez 2 miesiące tj. od 1 maja do 30 czerwca br. od osób regulujących należności na

rzecz  Gminy,  NBS  pobierał  opłaty  prowizyjne.  Taka  sytuacja  spotkała  między  innymi

również Pana – od wpłaconych 6 maja br.  należności z tytułu podatku bank pobrał należną

mu prowizję. 

Trudno  jednak dopatrywać  się  tu  złej  woli  Wójta  Gminy.  Wręcz  przeciwnie.  Odciążenie

mieszkańców  od  obowiązku  ponoszenia  przez  nich  opłat  prowizyjnych  należy  ocenić

pozytywnie. Stąd też skargę uznano za bezzasadną. 

Pouczenie

Zgodnie z art. 239 k.p.a, w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana

za bezzasadną i jej  bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowił

skargę  bez  wskazania  nowych  okoliczności  –  organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może

podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko z  odpowiednią  adnotacją  w  aktach  sprawy bez

zawiadomienia Skarżącego. 

Przewodniczący Rady
Paweł Patrzałek


