
UCHWAŁA NR XLI/226/10 
 RADY GMINY MOKRSKO 

 Z DNIA 19 STYCZNIA 2010 R. 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY MOKRSKO 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 157, poz.1241) 
oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509 z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 
1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz. 1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524, 
Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr Nr 195, poz. 1501) po rozpatrzeniu skargi 
Pana XXXXXXXX  XXXXXXXX  uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 1.  Uznaje się, Ŝe skarga z dnia 28 grudnia 2009 r. wniesiona przez Pana XXXXXXXX 
XXXXXXXX  na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna.  
 
2.  Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko do zawiadomienia skarŜącego, o spo-
sobie załatwienia skargi.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
Przewodnicząca  

Rady Gminy: 
 
 

Sabina Sokół 



 
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLI/226/10 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 19 stycznia 2010 r. 

 
Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 28 grudnia 2009 r. 

i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, Ŝe skarga złoŜona przez 
P. XXXXXXX XXXXXXXX na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jedno-
cześnie Rada Gminy Mokrsko uznała za konieczne ustosunkowanie się do zarzutu zawartego 
w treści skargi.  
W dniu 17 czerwca 2009 r. P. XXXXXXXX XXXXXXXX zam. Mokrsko Nr 73 zwrócił się 
z podaniem do Wójta Gminy Mokrsko o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków 
poniesionych na modernizację budynków inwentarskich w postaci obory i stodoły. Po prze-
prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w dniu 15 lipca 2009 r. organ wydał decyzję 
o przyznaniu ulgi inwestycyjnej na część budynku gospodarczego tzn. oborę, która jest prze-
znaczona do chowu i hodowli zwierząt z uzasadnieniem, Ŝe ulga nie została przyznana na tą 
część budynku gospodarczego, w której znajdują się maszyny i urządzenia rolnicze, poniewaŜ 
nie moŜe być zaliczona do budynków inwentarskich.  
W dniu 31 lipca 2009 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło odwołanie P. XXXXXXXX 
XXXXXXXX od wydanej decyzji, które zostało przekazane do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Sieradzu. W dniu 12 października 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze w Sieradzu wydało decyzję o uchyleniu zaskarŜonej decyzji w całości i przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji.  
W toku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Gminy zwrócił się do P. XXXXXXXX 
XXXXXXXX o dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie 7 dni niezbędnych dokumentów 
dotyczących budynku, który został wymieniony we wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej. 
Przedmiotowe pismo odebrała w dniu 13 listopada P. XXXXXXXX XXXXXXXX. śądane 
dokumenty nie zostały dostarczone do Urzędu Gminy przez stronę.  
W dniu 30 listopada 2009 r. P. XXXXXXXX XXXXXXXX przyszła do Urzędu Gminy, 
między innymi do pokoju Nr 13 i prosiła o przywrócenie tej decyzji, w której przyznano ulgę 
na połowę budynku słuŜącego do chowu i hodowli zwierząt inwentarskich od, której 
P. XXXXXXXX  XXXXXXXX  złoŜył odwołanie, i która została uchylona przez Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu. Wytłumaczono jej, Ŝe nie ma takiej moŜliwości, 
gdyŜ decyzja ta została zaskarŜona i w całości uchylona przez Samorządowe Kolegium Od-
woławcze w Sieradzu, a sprawa przekazana do Urzędu Gminy Mokrsko do ponownego rozpa-
trzenia. W tym samym dniu P. XXXXXXXX  XXXXXXXX  zapłaciła zaległą IV ratę podat-
ku rolnego za 2009 r. na rzecz podatnika XXXXXXXX   XXXXXXXX  zam. XXXXXXXX.  
Ponadto w dniu 30 listopada 2009 r. P. XXXXXXXX  XXXXXXXX  zgłosiła się do Wójta 
Gminy Mokrsko i poprosiła o rozmowę w sprawie prowadzonego postępowania administra-
cyjnego dotyczącego przyznania ulgi inwestycyjnej jej synowi XXXXXXXX XXXXXXXX.  
Podczas prowadzonej rozmowy P. XXXXXXXX  XXXXXXXX  poinformowała Wójta 
Gminy, Ŝe jej syn XXXXXXXX  XXXXXXXX  nie jest w stanie złoŜyć do Urzędu Gminy 
wszystkich wymaganych dokumentów w związku z prowadzonym postępowaniem admini-
stracyjnym dotyczącym przyznania ulgi inwestycyjnej, poniewaŜ wykonując zmianę pokrycia 
dachowego na budynku gospodarczym, nie dokonał zgłoszenia robót budowlanych do Staro-
stwa Powiatowego w Wieluniu, a Urząd Gminy zaŜądał takiego dokumentu. Z powodu zaist-
niałej sytuacji zwróciła się z zapytaniem czy istnieje moŜliwość skorzystania z ulgi inwesty-
cyjnej (podała kwotę ulgi) przyznanej jej synowi XXXXXXXX   XXXXXXXX   decyzją 



Wójta Gminy Mokrsko, od której jej syn XXXXXXXX  XXXXXXXX  złoŜył odwołanie 
do Samorządowego Kolegiom Odwoławczego w Sieradzu, i którą Kolegium uchyliło.  
W związku z zadanym pytaniem Wójt Gminy Mokrsko zwrócił się telefonicznie do Pani Edy-
ty Krajcer podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, czy istnieje taka moŜli-
wość.  
Pani Edyta Krajcer poinformowała telefonicznie Wójta Gminy Mokrsko, Ŝe nie istnieje taka 
moŜliwość, gdyŜ decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Sieradzu, natomiast moŜe być wydana nowa decyzja po przedłoŜeniu przez stronę wyma-
ganych dokumentów. Natomiast gdy strona nie przedłoŜy dokumentów to podanie zostanie 
pozostawione bez rozpatrzenia.  
Wójt Gminy Mokrsko poinformował P. XXXXXXXX XXXXXXXX  o treści otrzymanej 
odpowiedzi. Pani XXXXXXXX   XXXXXXXX   stwierdziła, Ŝe zaistniała sytuacja będzie 
niekorzystna dla zdrowia jej syna.  
Z uwagi na powyŜsze naleŜy stwierdzić, Ŝe nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte 
w skardze P. XXXXXXXX a XXXXXXXX a na Wójta Gminy Mokrsko następującej treści 
cyt. „W mojej opinii Wójt dopuścił się przestępstwa szczegółowo określonego, w którymś art. 
Ordynacji podatkowej tj. dopuścił się złamania tajemnicy skarbowej”, poniewaŜ 
P. XXXXXXXX  XXXXXXXX  – matka skarŜącego, prowadząc z Wójtem Gminy Mokrsko 
w dniu 30 listopada 2009 r. rozmowę, doskonale była zorientowana co do treści pism skiero-
wanych do jej syna i wymogów stawianych w nich przez Urząd Gminy Mokrsko oraz wyso-
kości zobowiązań finansowych z tytułu podatku rolnego syna, wobec Urzędu Gminy Mo-
krsko, a Wójt Gminy Mokrsko w trakcie rozmowy z P. XXXXXXXX XXXXXXXX  nie 
ujawnił indywidualnych danych dotyczących skarŜącego określonych w art. 293 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 
i tym samym nie dopuścił się naruszenia tajemnicy skarbowej.  
W związku z powyŜszym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego naleŜy zarzuty 
postawione wobec Wójta odrzucić w całości.  


