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UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art 229, pkt. 3 i art 234, pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096; z 2019r. poz. 60, 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Przerośl w sprawie egzekucji administracyjnej 
i zajęcia emerytury przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Rada Gminy uznaje skargę za 
bezzasadną.

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Przerośl do poinformowania skarżących o sposobie 
rozpoznania skargi.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zygmunt Dyczewski
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Załącznik do uchwały Nr VII/47/2019

Rady Gminy Przerośl

z dnia 11 lipca 2019 r.

W dniu 14 maja 2019r. Minister Sprawiedliwości przekazał Radzie Gminy Przerośl do rozpatrzenia 
zgodnie z właściwością skargi  z dnia 11 marca 2019r. oraz 25 marca 2019r.

W skardze skarżący podnoszą, że na skutek egzekucji administracyjnej należności dotyczącej podatku 
rolnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach zajął emeryturę skarżącego na wniosek Wójta Gminy 
Przerośl. Skarżący nie zgadzają się z tym, zarzucają że Wójt nic nie zrobił w sprawie własności ich 
gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia jest mniejsza niż powinna. Skarżący nie uchylają się od 
płacenia podatku rolnego, ale w wysokości większej naliczonej od wszystkich gruntów które powinny być 
ich własnością.

Wójt swoim zachowaniem naraził skarżących na szkodę oraz straty moralne.

Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Przerośl. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zapoznaniu się z dokumentami w tej 
sprawie, wydała opinię, że skarga jest bezzasadna.

Skarga w ocenie Rady Gminy jest bezzasadna

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że decyzjami z dnia 20 kwietnia 2018r. Wójt Gminy dokonał 
wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego dla skarżących. Od decyzji tych podatnicy nie wnieśli 
odwołań, w związku z czym decyzje uprawomocniły się. Z uwagi na fakt, że pomimo doręczonych 
upomnień podatnicy nie uiścili podatków, Wójt wystawił tytuły wykonawcze i skierował do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Suwałkach wnioski egzekucyjne. Na ich podstawie prowadzona jest egzekucja 
w celu ściągnięcia należności podatkowych.

W ocenie Rady Gminy, Wójt wykonywał czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zatem 
jego działania były prawidłowe.

W świetle powyższego Rada nie znajduje podstaw do uwzględnienia skargi.
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