
Uchwała Nr XVIII/82/2016 
Rady Gminy Sadowne 
z dnia 16 marca 2016r. 

 

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na uchwałę Rady Gminy 
Sadowne Nr XI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz  udzielenia odpowiedzi na skargę. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549, z późn. zm.) oraz art.54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz.270), 
Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Prokuratora 
Rejonowego w Węgrowie, sygn. PR Pa 5.2016, wniesioną pismem z dnia 16 lutego 2016r. 
(data wpływu 18 luty 2016 r.) na uchwałę Rady Gminy Sadowne Nr XI/79/2011 z dnia 29 
grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
– stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz kopię zaskarżonej uchwały – 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w §1, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sadowne. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XVIII/82/2016 

Rady Gminy Sadowne 
z dnia 16 marca 2016 r. 

 
 

Sadowne, dnia 16 marca 2016r. 

Sygn. PR Pa 5.2016 

Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie 
ul. Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 
 
 

Skarżący:      Prokurator Rejonowy w Węgrowie 
                                                        
 Organ administracji: Rada Gminy Sadowne 
 

Odpowiedź na skargę: 

 

Działając  w trybie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270.) – Rada Gminy Sadowne 

przekazuje odpowiedź na skargę Prokuratury Rejonowej w Węgrowie z dnia 16 lutego 2016r. 

(data wpływu 18 luty 2016r.) na uchwałę Rady Gminy Sadowne Nr XI/79/2011 z dnia 29 

grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

-  Rady Gminy Sadowne wnosi o umorzenie postępowania 

 

Uzasadnienie: 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Sadowne określiła wzór informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, obowiązujący podatników w Gminie Sadowne, 

od dnia 1 stycznia 2012r.  

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/79/2011  w części J, faktycznie znajdował się 

zapis w treści następującej: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk 

oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”. 

Jednakże sporny zapis został usunięty z inicjatywy własnej organu stanowiącego, poprzez 

podjęcie w dniu 26 listopada 2015r. przez Radę Gminy Sadowne nowej Uchwały  

Nr XIV/58/2015  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 



Przywołana  uchwała w § 5 uchyliła uchwałę Nr XI/79/2011 – co potwierdza potwierdzona za 

zgodność kopia uchwały Nr XIV/58/2015.                   

 Nowe wzory formularzy podatkowych obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku a 

kwestionowany zapis został zmieniony. 

W tym stanie rzeczy zachodzi okoliczność o której mowa w art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo   

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i dlatego wniosek złożony w petitum 

odpowiedzi na skargę należy uznać za słuszny i uzasadniony.  

 

Jednocześnie Rada Gminy Sadowne wnosi o: 

1) odstąpienie od obciążania zaskarżonego organu kosztami postępowania; 
2) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego 

organu lub jego pełnomocnika. 
 


