
    

UCHWAŁA NR XXXVII/…./2022 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

 

z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice 

 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę *** z dnia 1 sierpnia 2022 roku na działalność Wójta 

Gminy Sieroszewice. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXVII/…./2022  

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice 

 

Pismem z dnia 1 sierpnia 2022 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy 3 sierpnia 2022 r. *** 

wniósł skargę na działalność Wójta Gminy Sieroszewice. Skarżący zarzucił, że organ podatkowy 

narusza praworządność, interes skarżącego i nienależycie wykonuje swoje zadania.  

 

Skarga jest bezzasadna  z następujących względów:  

Na wstępie należy podkreślić, że w art. 1c ustawy z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170) wskazano, że organem podatkowym właściwym 

w sprawach podatków i opłat unormowanych w ww. ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent 

miasta).  

W art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określono, że  opodatkowaniu podatkiem 

od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:  

1) grunty;  

2) budynki lub ich części;  

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ponadto w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazano, że podatnikami podatku 

od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki 

nieposiadające osobowości prawnej będące: 

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;  

2)posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;  

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;  

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

posiadanie:  

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub 

z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych 

niestanowiących odrębnych nieruchomości, 

 b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Jednocześnie w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazano, że Rada Gminy 

w drodze uchwały określa wysokość stawek od podatku od nieruchomości.  

W art. 207 ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) 

określono, że organ podatkowy orzeka w drodze decyzji.  



    

Mając na uwadze treść cytowanych przepisów należy wskazać, że Wójt Gminy Sieroszewice 

jako organ podatkowy uprawniony jest do prowadzenia postępowania w przedmiocie 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

Rada Gminy Sieroszewice nie jest natomiast podmiotem uprawnionym do dokonywania 

weryfikacji wydawanych decyzji przez Wójta Gminy Sieroszewice w zakresie prowadzonych 

postępowań podatkowych. Ponadto nie ma ona jakiejkolwiek legitymacji do zapoznania się 

z materiałem dowodowym prowadzonego postępowania. Jak słusznie wskazuje skarżący 

organem uprawionym w przedmiotowej sprawie jest wyłącznie Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Kaliszu jako organ odwoławczy.  

Zdaniem Rady Gminy Sieroszewice – Wójt Gminy Sieroszewice działał w oparciu o przepisy 

prawa wynikające zarówno z Ordynacji podatkowej, jak również ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych. Tym samym nie sposób przyjąć, że doszło do naruszenia praworządności 

lub w sposób nienależyty wykonywał on swoje obowiązki.  

W pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie naruszenia interesu skarżącego i sposobu 

prowadzenia postępowania dowodowego Rada Gminy Sieroszewice jak już wskazano nie jest 

uprawiona do dokonywania takiej weryfikacji i oceny. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek 

uchybień to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu winno wskazać je w swojej decyzji. 

Jako skarżący otrzymał Pan przedmiotowe decyzje, w którym organ odwoławczy rozpoznał 

merytorycznie sprawę i odniósł się do stawianych przez Pana zarzutów.   

Organ podatkowy podejmuje czynności sprawdzająco - kontrolne wobec podatników, którzy 

nie zweryfikowali przedmiotów opodatkowania. Od 2019 r. organ podatkowy wystosował 

dziesiątki wezwań oraz przeprowadził wiele kontroli podatkowych u podatników.  

Jednocześnie należy podkreślić, że spośród wszystkich przeprowadzonych kontroli, tylko 

skarżący wniósł uwagi co do sposobu przeprowadzanych postępowań. Natomiast  zgodnie 

z art. 287 §1 ustawy Ordynacja podatkowa kontrolowany,  jego pracownik oraz osoba 

współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności 

kontrolnych i współdziałać z kontrolującymi. Wójt jako organ podatkowy jest zobowiązany do  

prawidłowej i skutecznej realizacji dochodów z podatków lokalnych oraz dochodów 

z majątku.  

Złożona przez skarżącego skarga była przedmiotem rozpoznania Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji w dniu 12 sierpnia 2022 r. Komisja podjęła uchwałę Nr 3.2022 z dnia 12 sierpnia 

2022 r. stwierdzającą  uznanie skargi  na działalność organu wykonawczego jednostki 

samorządu terytorialnego za bezzasadną.   

Stanowisko Komisji podzieliła Rada Gminy Sieroszewice, która uznała zarzuty skargi za 

bezpodstawne. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 


