Uchwa a Nr 123/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie z o%enia skargi na rozstrzygni&cie nadzorcze
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 3 § 2 pkt 7 w zw.
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post)powaniu przed s dami
administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co nast)puje:
§1
1. Wyst pi2 ze skarg

do s du administracyjnego na pkt I rozstrzygni)cia

nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
13 stycznia 2016 roku nr 1/21/2016 stwierdzaj cego niewa8no92 uchwa:y Nr
106/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie okre9lenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w cz)9ci obejmuj cej
ustalone warto9ci liczbowe wykazane w za: czniku Nr 6 pn. "Deklaracja na
podatek rolny" w cz)9ci "E.3 Sady" w kolumnie pn. "Przelicznik" odnosz ce
si) do klasy IIIb w wysoko9ci 1,25 i odnosz ce si) do klasy IVb w wysoko9ci
0,75,

jako

podj)tej

z

istotnym

naruszeniem

przepisów

wskazanych

w uzasadnieniu do uchwa:y Kolegium.
2. Upowa8nia

si)

Wójta

Gminy

Opatówek

do

wniesienia

skargi

rozstrzygni)cie nadzorcze, o którym mowa w ust. 1.
§2
Uchwa:a wchodzi w 8ycie z dniem podj)cia.
Przewodnicz cy Rady
/-/ mgr in8. Pawe: B kowski

na

Uzasadnienie
do Uchwa y Nr123/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie z o%enia skargi na rozstrzygni&cie nadzorcze
Art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorz dzie gminnym pozwala radzie gminy
zastosowa2 9rodek odwo:awczy na rozstrzygni)cie nadzorcze, jakim jest skarga do
s du administracyjnego. Wniesienie skargi winno zosta2 poprzedzone podj)ciem
stosownej uchwa:y przez rad) gminy.
Projekt skargi w za: czeniu.
Wobec powy8szego podj)cie niniejszej uchwa:y jest uzasadnione.

