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Rozstrzygni ęcie nadzorcze 
stwierdzaj ące niewa żność uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Milejów z 
dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie okre ślenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu  udzielania ulg w spłacie nale żności pieni ężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadaj ących Gminie Milejów lub 
jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalno ści pomocy 
publicznej oraz wskazanie organu lub  osoby uprawni onej do udzielania 
tych ulg w cz ęści obejmuj ącej Zał ącznik do uchwały w brzmieniu: 
„Uprzedzony (-a) o odpowiedzialno ści karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego, potwierdzam własnor ęcznym podpisem prawdziwo ść danych 
zamieszczonych w o świadczeniu”. 
 
 Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)  
 

stwierdzam niewa żność 
uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Milejów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Milejów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej oraz wskazanie organu lub  osoby uprawnionej do 
udzielania tych ulg w części obejmującej Załącznik do uchwały w brzmieniu: 
„Uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
w oświadczeniu”. 
 

Uzasadnienie 
 Uchwała Nr IV/26/11 została doręczona organowi nadzoru w dniu 11 
marca 2011 r. 

Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Milejów podjęła na podstawie art. 
59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240, ze zm.). 

W myśl powołanego art. 59 ww. ustawy, w przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne 
mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu 
terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich 
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spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych 
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem 
ust. 4 (ust. 1). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi 
szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, 
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione 
do udzielania tych ulg (ust. 2). Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu 
ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w art. 56 ust. 1 (ust. 3). 

W załączniku do uchwały Rada Gminy Milejów określiła wzór 
oświadczenia o stanie majątkowym, zawierający pouczenie o następującej 
treści: „Uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych w oświadczeniu ”. 

W ocenie organu nadzoru wprowadzenie takiego zapisu nie znajduje 
uzasadnienia w przepisach prawa. 

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto, składając zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności 
jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, 
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub 
odebrał od niego przyrzeczenie (art. 233 § 2). Nie podlega karze, kto, nie 
wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa 
fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu 
samemu lub jego najbliższym (art. 233 § 3). Kto, jako biegły, rzeczoznawca 
lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za 
dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3 (art. 233 § 4). Sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 1)fałszywe 
zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć 
wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 2)sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe 
zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, 
rozstrzygnięcie sprawy (art. 233 § 5). Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 
odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6). 

Zgodnie z art. 233 § 6, przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się 
odpowiednio do fałszywych oświadczeń złożonych w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli przepis ustawowy dotyczący tego 
postępowania wyraźnie przewiduje odebranie oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 maja 2009 r. sygn. akt 
IV KK 459/08 (OSNKW 2009/9/75), upoważnienie do uprzedzenia o 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym 
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mowa w art. 233 § 6 k.k., musi wynikać z ustawy, na podstawie której 
prowadzone jest postępowanie, zatem takiego upoważnienia nie może 
kreować akt rangi podustawowej, jakim jest rozporządzenie ministra. 

Przepisy ustawy o finansach publicznych nie przewidują możliwości 
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej a zatem Rada 
Gminy nie jest uprawniona aby uchwałą wydaną w wykonaniu zawartego w 
niej upoważnienia stanowić w tym zakresie. 

Reasumując, wprowadzenie we wzorze oświadczenia o stanie 
majątkowym, ustalonym w Załączniku do uchwały, rygoru odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań jest pozbawione podstaw prawnych. 

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/26/11, we 
wskazanym zakresie jest uzasadnione. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim 
pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 
 

 
Wojewoda Lubelski 

 
Genowefa Tokarska 

 
 
 
Otrzymują: 
1) Wójt Gminy Milejów 
2) Przewodniczący Rady Gminy Milejów 

 
 
 
  

   
 


