
UCHWAŁA NR XXIX//2021 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym.(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 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 ze zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 października 2020 r. na działalność Wójta Gminy 
Ustronie Morskie- umorzenie raty podatku, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada 
Gminy Ustronie Morskie uznaj e skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w 
uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

 
 



UZASADNIENIE
W dniu 12 października 2020 r. do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynęła (przekazana 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze) skarga mieszkańca Ustronia Morskiego na 
działalność Wójta Gminy Ustronie Morskie. W skardze zarzucono Wójtowi „żąglowanie 
przepisami” i niechęć do podatników -  ze względu na fakt, iż po złożeniu wniosku o 
umorzenie zapłaty raty podatku od nieruchomości i faktu, iż Wójt wezwał podatnika 
ubiegającego się o ulgę do przedłożenia stosownych dokumentów.

Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 października 2020 
r. pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Kontak wyjaśnił ww. sprawę wskazując treść 
korespondencji wymienianej ze skarżącą, podkreślając fakt, iż na każdym piśmie wysyłanym 
do podatnika był numer telefonu kontaktowego z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Na podstawie wyjaśnień pracownika oraz danych ustalono, że Skarżąca dołączyła do 
skargi jedynie wybiórczo wybrane dokumenty dotyczące sprawy. Katalog środków 
dowodowych zawiera art. 181 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym dowodami w 
postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone 
przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku 
oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności 
analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających, kontroli 
podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania 
karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 
Zgodnie z art. 169 ust. 1 Ordynacji podatkowej jeżeli podanie nie spełnia wymogów 
określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia 
braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje 
pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

W świetle faktu, iż Skarżąca nie uzupełniła braków złożonego wniosku, przywołany 
przepis należało zastosować w niniejszej sprawie. W związku z powyższym działanie Wójta 
było prawidłowe, a skargę należy uznać za bezzasadną.


