
 
UCHWAŁA Nr XXXV /176/ 10 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 12/K/10 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 
1270 z późn. zm.), Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 

§ 1 

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 
uchwałę Nr 12/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 stycznia 
2010r stwierdzającą niewaŜność w części uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Gminy Cegłów z 
dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia w 2010r na terenie Gminy Cegłów wysokości 
stawek podarku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 

§ 2 

1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i 
reprezentowania skarŜącego przed sądem administracyjnym upowaŜnia się 
Przewodniczącego Rady. 

2. Przewodniczący Rady moŜe ustanawiać pełnomocników procesowych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
W dniu 11.01.2010r wpłynęła do Urzędu Gminy w Cegłowie uchwała Nr 11/K/10 z dnia 6 
stycznia 2010r Kolegium RIO w Warszawie stwierdzająca niewaŜność części uchwały Nr 
XXXIII/165/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia w 2010r na 
terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podarku od środków transportowych i zwolnień w tym 
podatku tj § 2 tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy otrzymała uchwałę RIO w dniu 14 stycznia 2010r 
W § 2 Rada Gminy Cegłów określiła zwolnienia z podatków od środków transportowych inne 
niŜ ustawowe. 
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz.844 z póź. zm) w art.7 
ust.3 daje Radzie Gminy takie uprawnienie. 
Głównym zarzutem RIO w Warszawie jest zastosowanie przez Radę Gminy zwolnień 
podmiotowych a nie zwolnień przedmiotowych. 
RIO w Warszawie powołuje się na wyrok WSA w Warszawie z 23.04.2008r. 
Rada Gminy uchwalając zwolnienia wskazała głównie Gminę i jej jednostki korzystające z 
dotacji jako podmioty zwolnienia.  
Nie jest intencją Rady Gminy np. zwiększenie dotowania ZGK w Cegłowie o kwotę podatku od 
samochodu słuŜącego przewozowi dzieci do Ośrodka Specjalnego w Ignacowie. 
Jednocześnie RIO w Warszawie przyznaje, Ŝe przepisy prawa nie uległy zmianie w stosunku do 
lat ubiegłych lecz zmieniała się ich „wykładnia”. 
Wobec powyŜszego zasadnym jest skorzystanie z pouczenia zawartego w uchwale Kolegium 
RIO tj zaskarŜyć uchwałę Kolegium RIO w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 


