
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594, z późn. zm.) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), 

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Prokuratora Rejonowego 
w Staszowie na uchwałę Nr XII/101/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z odpowiedzią na skargę. 

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 
25-366 KIELCE 

ul. Prosta 10 

SKARZĄCY : Prokuratura Rejonowa w Staszowie 

28-200 Staszów ul. Wschodnia 13 

PRZECIWNIK SKARGI : Rada Gminy w Bogorii 

28-210 Bogoria 

ul. Opatowska 13 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 18 listopada 2013 r doręczoną w dniu 29 listopada 2013 r na 
uchwałę Rady Gminy Bogoria Nr XII/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym treść ,,uprzedzony 
o odpowiedzialności karnej z art.233 par.1 kodeksu karnego ,oświadczam , że podane przeze mnie dane są 

zgodne z prawdą’’ 

Działając na podstawie przepisu art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), Rada Gminy Bogoria przekazuje skargę 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 18 listopada 2013 r doręczoną w dniu 29 listopada 2013 r na uchwałę 
Rady Gminy Bogoria Nr XII/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym treść ,,uprzedzony o odpowiedzialności karnej 
z art.233 par.1 kodeksu karnego ,oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą’, uwzględniając ją 
w całości. 

Uzasadnienie

W imieniu Rady Gminy Bogoria w odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 
18 listopada 2013 r doręczoną w dniu 29 listopada 2013 r na uchwałę Rady Gminy Bogoria Nr XII/101/2011 
z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
w zakresie obejmującym treść ,,uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 par.1 kodeksu karnego 
,oświadczam ,że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą’’ wyjaśniam co następuje. 

Rada Gminy w Bogorii nie była wzywana przez skarżącego do usunięcia naruszenia prawa w zakresie 
objętym skargą a dotyczącym uchwały Rady Gminy w Bogorii numer XII/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r 
w zakresie obejmującym określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części 
dotyczącej zaskarżonej klauzuli na załącznikach do przedmiotowej uchwały to jest na załączniku Nr 1 ,Nr 2 ,Nr 
3 i Nr 4. 

Brak wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie objętym skargą nie pozwolił Radzie Gminy 
w Bogorii na formalne rozpoznanie skargi i pozasądowym uwzględnieniu naruszeń obowiązujących przepisów. 

Artykuł 101 ustęp 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., 
 poz.594 z późn. zm ) jednoznacznie wskazuje, że każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone 
uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej,może po 
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 
administracyjnego . 
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Rada Gminy Bogoria na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013 r uchyliła zaskarżoną uchwałę numer 
XII/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r i podjeła uchwałę o właściwym brzmieniu, wolną od wskazanych 
w skardze naruszeń prawa. 
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Uzasadnienie
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Realizując zapisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi udziela się odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia
18 listopada 2013 r doręczoną w dniu 29 listopada 2013 r na uchwałę Rady Gminy Bogoria Nr XII/101/2011
z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
w zakresie obejmującym treść ,,uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 par.1 kodeksu karnego
,oświadczam ,że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą’’.
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