
Uchwala Nr Yll}4lll

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 18 stvcznia 20ll r.

w sprawie: wniesienia do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie

skargi na decyzjE Ministra Finans6w z dnia 15 grudnia 2010r. nr

ST5/034Il6plAPEll0lllL28 o utrzymaniu w mocy zaskarZonej decyzji Ministra
Finans6w z dnia 29 lipca 2010 r. (numer ST5/034ll6glKFlll0l554) o zobowi4zaniv

Gminy Magnuszew do zwrotu nienaleZnie uzyskanej kwoty czESci oSwiatowej

subwencji og6lnej zarok 2008, w wysokoSci 1.030.525 zt.

Na podstawie art. 32 i art. 50 $ I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postgpowaniu przed s4dami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270

zpoLn. zm.) uchwala sig co nastgpuje:

$ 1

Postanawia sig wnieSc skargg do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego

w Warszawie (wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarhanej decyzji) na

decyzjg Ministra Finans6w z dnia 15 grudnia 2010r. nr ST5/034ll6plAPElI}llIl28 o

utrzymaniu w mocy zaskarhonej decyzji Ministra Finans6w z dnia 29 lipca 2010 r.

(numer ST5/034Il6glKFUl0l554) zobowiqzuj4cej Gming Magnuszew do zwrotu

nienaleznie uzyskanej kwoty czgsci oSwiatowej subwencji og6lnej za 2008 rok w

wysokoSci 1.030.525 zl, zarzucaj4c zaskarlanej decyzji m.in. naruszenie art.7,8,75,

77,78,97 oraz art. 138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania

administracyjnego, a takhe art. 36 w zw. z art.37 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o

dochodach jednostek samorz4du terytorialnego, art. 7lb ust. I ustawy z dnia 7

wrzeSnia 199h. o systemie oSwiaty, jak rownieZ art. 2, 32, 70 oraz 166 Konstytucji

RP.

$ 2
Do wniesienia skargi, o kt6rej mowa w $ 1 oraz do reprezentowania Gminy
Magnuszew w postgpowaniu przed Wojew6dzkim S4dem Administracyjnym w
Warszawie i ewentualnie przed Naczelnym S4dem Administracyjnym, upowaznia sig



Henryka Plaka - W6jta Gminy Magnuszew, z prawem do udzielania dalszych

pelnomocnictw.

$ 3

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

UZASADNIENIE

Minister Finans6w decyzjq z dnia 15 grudnia 2010r. nr ST5/034ll6plAPBll0ll|l28

utrzymal w mocy zaskarhon4 przez Gming Magnuszew decyzjg Ministra Finans6w z

dnia 29 lipca 2010 r. (numer ST5/034ll6glKFIlI0l554) zobowiEzuj1c4 Gming

Magnuszew do zwrotu nienaleZnie uzyskanej kwoty czElci oSwiatowej subwencji

og6lnej 2a2008 rok w wysokoSci 1.030.525 zl.

W ocenie Gminy Magnuszew decyzja Ministra Finans6w zostala wydana z

naruszeniem szeregu przepis6w m.in. z naruszeniem art. 7, 8,75,77,78,97 oraz art.

138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego, atakhe

art. 36 w zw. z art. 37 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek

samorz4du terytorialnego, art. 7lb ust. 1 ustawy z dniaT wrzelnia l99lr. o systemie

oSwiaty, jak r6wnie? art. 2,32,70 oraz 166 Konstytucji RP.

Maj4c povrylsze na uwadze postanawia sig wnieSd do Wojewodzkiego S4du

Administracyjnego w Warszawie skargg na decyzjg Ministra Finans6w z dnia 15

grudnia 20 1 0r. nr ST5/03 4l I 6pl APEI l0l ll 128.
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