
Uchwala Nrylll54/2012

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 4 maja20l2 r.

w sprawie wniesienia do wojew6dzkiego sadu Administracyjnego w wars zawieskargi na decyzjp
Ministra Finans6w z dnia 6 kwietnia 2012 r. nr ST5/034 r/61wup}/2011/2012ng04o utrzymaniu
w mocy zaskar2onej decyzji Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2012 r. (nr
sr5l034rl6lelKBMl20n2u2/10618) o zobowiqzaniu Gminy Magnuszew do zwrotunienaleznie
uzyskanej kwoty czESci oSwiatowej subwencji og6lnej na rok 2008, w wysokosci 50,l gg zl.

Na podstawie art. 32 r art.50 $ I ustawy

sqdami administracyjnymi (Dz" tJ. 2002 nr

z dnia 30 sierpnia 2002 r" prawo o postgpowaniu przed

153 poz.1270 zpoLn. zm.) uchwala siE co nastEpuje:

$ l

Postanawia sig wniesd skargE do wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w wars zawje (wraz z
wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskar2onej decyzji) nadecyzjp Ministra Finans6w z dnia 6
kwietnia 2012 r. nr ST5/0341/61VAPF,1201112012/1804 o utrzymaniu w mocy zaskarzonej
decyzji Ministra Finans6w z dma 10 stycznia 2012 r. (nr ST5/03 4ll6lelKBMt20llt20l2/t06lg)
zobowi4zuj4cej Gminq Magnuszew do zwrotu nienaleznie uzyskanej kwoty czEsci oswiatowej
subwencji og6lnej za 2008 rok w wysokosci 50.188 zl, zarzucajqc zaskar2onej decyzji m.in.
naruszenie att '  7,8,75,77,78,97 oraz art. 138 i 145 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postqpowania administracyjnego, atakze art.36 w zw. Z art. 37 ustawy z dnia 13 listopad a2003r. o
dochodach jednostek samorz4du terytorialnego, art. 71b ust. I ustawy z dniaT wrze1nia l99l r. o
systemie oSwiaty, j ak r6wnie Z art. 2, 32, 7 0 oraz I 66 Konstytuci i Rp.

$ 2

Do wniesienia skargi, o kt6rej mowa w $ 1 oraz reprezentowania Gminy Magnuszew w
postEpowaniu przed Wojew6dzkim Sadem Administracyjnym w Warszawie i ewentualnie przed,
Naczelnym Sadem Administracyjnym, upowaznia siE Henryka plaka - w6jta Gminy Magnuszew, z
prawem do udzielania dalszych pelnomocnictw.



$ 3

Wykonanie uchwaly powierza sip W6jtowi gminy.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

UZASADNIENIE

Minister Finans6w decyzjarz dnia 6 kwietnia 2012 r. ( numer sT5l034ll6Ih/Ap1/2011/2012/1g04
utrzymal w mocy zaskaraonq ptzez Gming Magnuszew decyzjE Ministra Finans6w z dnja l0
stycznia 2012 r. (nr ST5/034rl6lelKBMl20ll/2012110618) zobowiqzujqcqGminp Magnuszew do
zwrotu nienaleznie uzyskanej kwoty czgsci oswiatowej subwencji og6lnej za200grok w wysokosci
50 .188 z i .

w ocenie Gminy Magnuszew d,ecyzia Ministra Finans6w zostala wydana z naruszeniem szeregu
przepis6w art' 7,8,75,77,78,97 oraz art. 138 i 145 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postEpowania administracyjnego, a rakle art. 36 w zw. z art. 37 ustawy z dnia l3 listopad a 2003 r.
o dochodach jednostek samorz4du terytorialnego, art. 71b ust. I ustawy z dnia 7 wrzetnia l99lr.
o systemie oswiaty, jak r6wniez art. 2,32,70 oraz 166 Konstytucji Rp.

$ 4

Mai4c powyzsze na uwadze postanawia siq wniesi do wojew6dzkiego
w warszawie skargg na decyzjg Ministra Finans6w z dnia 6
sT 5 / 03 4 | / 61W ApBtz} 1 | t20 12t 1 804.

Sadu Administracyjnego

kwietnia 2012 r. nr

nord lf/ttowiek


