Uchwała Nr XIII/80/07                                                                                                                                 Rady Gminy w Gniewoszowie                                                                                                                             z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie uchylenia uchwały  Nr XI/62/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia                              16  października 2007r. w sprawie  określenia formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół na terenie gminy Gniewoszów

	Na podstawie ar. 18 ust. 1 w związku  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia   8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
	Uchyla się uchwałę Nr  XI/62/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16  października 2007r. w sprawie  określenia formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół na terenie gminy Gniewoszów,  zgodnie z treścią rozstrzygnięcia nadzorczego  Wojewody Mazowieckiego          LEX .I/D.0911-78/07 z dnia 21 listopada 2007r. stwierdzającego jej nieważność.

§ 2
	Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
	W związku z  zaleceniami kontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu Rada  Gminy w Gniewoszowie na sesji w dniu 16 października 2007r. podjęła uchwałę  Nr XI/62/07  w sprawie  określenia formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół na terenie gminy Gniewoszów.   
	Wojewoda Mazowiecki w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego LEX.I/D.0911-78/07 z dnia 21 listopada 2007r. stwierdził nieważność w/w uchwały kwestionując:                                             1.  podstawę prawną, w której powołano się na  art. 21 ust. 1 ustawy o finasach publicznych wskazujący   wymóg określenia formy  organizacyjno – prawnej jednostek budżetowych tworzonych, łączonych , przekształcanych i likwidowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, który nie stanowi podstawy  do określenia przez Radę Gminy  formy  organizacyjno - prawnej   już utworzonym i funkcjonującym publicznym szkołom,
2. naruszenie  zasad  techniki legislacyjnej, a tym samym  naruszenie  konstytucyjnej  zasady państwa prawnego w związku z przeniesieniem  do treści uchwały  zapisów  z ustawy  o sytemie oświaty , która w art.  79 wskazuje formę organizacyjnoo prawną dla przedszkoli, szkół  i placówek publicznych zakładanych  przez jednostki samorządu terytorialnego.
Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                                          Maria Halina Banaś


