
Uchwala Nr X X /114 / 2017 

Rady Gminy Radzanow 

z dnia 31 stycznia 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaJalnosc Wojta Gminy Radzanow. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzcjdzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze 
zm.) Rada Gminy uchwala co nast^puje: 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 17 stycznia 2017 r na dzialalnosc Wojta Gminy 
Radzanow Rada Gminy Radzanow uznaje skargi za bezzasadn^. z przyczyn 
okreslonych w uzasadnieniu stanowi^cym zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczqcemu Rady Gminy Radzanow, 
zobowiazujac jednoczesnie do przeslania stronie skarz^cej niniejszej uchwaly wraz z 
zal^cznikiem. 

§ 1 

§ 2 . 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

\ 



Uzasadnienie 

do Uchwaly Nr XX/114/2017 

Rady Gminy Radzanow z dnia 31.01.2017r. 

ziozyl skarg? na post^powanie w sprawie nadplaty w podatku od 

nieruchomosci za rok 2014-2015 i zwrot nadplaty. 

istotfj post^powania jest fakt, iz w latach 2014-2015 byi podatnikiem wraz z malzonk^ jako 
samoistny posiadacz nieruchomosci. ktor^j zamieszkiije. W kwietniu 2016r zostaly iicliylone 
ostateczne decyzje ustalajgce wysokosc zobowi^zania podatkovvego na 2014r i 2015 na skutek 
post^powania spadkowego. Od pazdziemika 2014r. vvlascicielem ww. nieruchomosci stala si^ 
malzonka wraz z rodzin^. Tym samym zostaly wydane stosowne decyzje ustalajcjce wysokosc podatku 
od nieruchomosci na nnwych podatnikow (238zl), a w tej samej wysokosci zostal odpisany podatek 

Zgodnie z liters prawa (art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej) w przypadku 
zaistnienia nadplaty oraz zalegtosci podatkowej lub biezjjcego zobowi^zania organ ma obowi^zek 
dokonania odpowiedniego zaliczenia. niezaleznie od wol i podatnika domagaj^cego si^ zwrotu 
nadplatv. Postanowienie to mialo doprowadzic do wzajemnych kompensat vvierzytelnosci podatnika -

. Podatnik jednak nie zgadza si^ z tym faktem czego wyraz daje zaskarzaj^c 
do SKO postanowienia w sprawie zaliczenia nadplaty na poczet zalegtosci podatkowych powstalych z 
tytulu podatku od nieruchomosci, ktorej wspolwiascicielem zostala malzonka. 

Kolegium rozpatrujqc zazalenia podatnika podnosi glownie, iz stosownie do tresci 210 § 1 pkt 
6 Ordynacji podatkowej wydane postanowienie nie zawiera petnego uzasadnienia prawnego i 
faktycznego. co dalo podstaw^ do uchylenia w catosci i przekazania sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ podatkowy pierwszej instancji. 

SKO podnosi rowniez, iz niepelne uzasadnienie decyzji przez organ podatkowy powoduje 
pozbawienie strony mozliwosci oceny zasadnosci tej decyzji z prawem i obrony swych praw w 
post^powaniu odwolawczym. DIatego wadlivvosc ta uznawana jest za istotn^, skutkuj^c^ usuni^ciem 
decyzji z obrotu prawnego. 

Zgodnie z post^powaniem po otrzymaniu (12.01.2017r.) decyzji SKO w sprawie uchylenia 
zaskarzonej decyzji w calosci i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ 
podatkowy pierwszej instancji zostanie wznowione post^powanie ww. sprawie zgodnie z zaleceniami 
zostanie rozszerzone uzasadnienie. Meritum sprawy nie ulegnie zmianie. Czyli zgodnie z prawem 
nadplata zostanie zaliczona na poczet zobowi^zan podatnika -

Sednem w tej sprawie wydaje si? bl^dna interpretacja przepisow przez podatnika, mimo 
wydanych obszernych interpretacji przepisow w postanowieniach SKO w tej sprawie, pouczaj^ce 
obie strony post^powania, Podatnik tkwi w przekonaniu, iz nalezy si? mu zwrot nadplaty w gotowce. 
W tym konkretnym post?powaniu byloby to sprzeczne z art. (art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej). 

Podatnik ma prawo, w post^powaniu administracyjnym, za kazdym razem odwolac si? od 
wydanego postanowienia czy decyzji. Zarzuty podnoszone w skardze ŝ  bezzasadne. 


