
Uchwala Nr fl.lMrt

RadY GminY Magnuszew

z dnia .k. tni"tnia 2011 r.

w sprawie: wniesienia do Naczelnego Sqdu Administracyjnego skargi kasacyjnej od

wyroku Wojewodzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie, Wydzial VI||

Zamiejscowy w Radomiu, z dnia 17 lutego 201lJT sygn. akt VIII SA/Wa 998/10'

Na podstawie art. 32 i art. 50 $ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

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

zp6in. zm.) uchwala sig co nastqpuje:

$ 1
postanawia sig wnieSd skargg kasacyjn4 do Naczelnego S4du Administracyjnego

od wyroku wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w warszawie, wydzial wII

Zamiejscowy w Radomiu, z dnia 17 lutego 201k., sygn. akt vIII SA/Wa 998/10'

kt6rym to wyrokiem Wojew6dzki S4d Administracyjny w Warszawie oddalit skargq

Gminy Magnuszew na decyziE Ministra Finans6w z dnia 30 lipca 2010 r. w

przedmiocie zwrotu do budzetu pafstwa nienaleZnie uzyskanej czgsci o5wiatowej

subwencji ogolnej za 2005 rok, czym naruszyl m.in. art. 7, 8,75,77,78,97 otaz art'

l3g ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego, aIakhe

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

samorz4du terytorialnego, art. 71b ust. I ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie

oSwiaty, jak r6wni eZ art. 2,32,70 oraz 166 Konstytucji RP'

$ 2

Do wniesienia skargi kasacyjnej, o kt6rej mowa w $ I otaz do reprezentowania Gminy

Magnuszew w postgpowaniu przedNaczelnym 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 |ycie z dniem podjqcia'



UZASADNIENIE

wojewodzki S4d Administracyjny w warszawie, wydzial VIII Zamiejscowy

w Radomiu, wyroki em z dnia IT lutego 201h., sygn' akt vIII SA/Wa 998/10 oddalil

skargg Gminy Magnuszew na decyziE Ministra Finans6w z dnia 30 tipca 2010 roku

w przedmiocie zwrotu do budzetu paristwa nienale'nie uzyskanej czgsci oswiatowej

subwencji og6lnej 2a2005 rck'

W ocenie Gminy Magnuszew wyrok Wojewodzkiego S4du Administracyjnego w

Warszawie narusza szereg przepis6w prawa materialne go oraz przepis6w kodeksu

postgpowania administracyjnego, co sprawia, ze wyrok Wojew6dzkiego S4du

Administracyjnego w Warszawie nie tylko narusza sluszne interesy Gminy

Magnuszew, ale r6wnieZ jest sprzeczny z prawem'

Maj4c Powyzsze

AdministracYjnego

AdministracYjnego

lutego 201b., sygn.

na uwadze postanawia sig wnieS6 do Naczelnego S4du

skargg kasacyjn4 od wyroku Wojewodzkiego S4du

w Warszawie, Wydzial VIII Zamiejscowy w Radomiu' z dnia 17

akt VIII SA/Wa 998/10'


