
UCHWAŁA NR  XII/ 71 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 17 lipca. 2007r.

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
Z 2001, Nr  142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) Rada Miejska w Książu 
Wlkp., po rozpatrzeniu wezwania mieszkańców wsi Chrząstowo i wsi Łężek w sprawie usunięcia 
naruszenia prawa uchwala co następuje:

§ 1.  Odmówić dokonania żądanego usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały
nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2007 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Książ Wlkp

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

 /-/  Paweł Walkowiak



                                                      Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/ 71 /2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 roku
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

         Decyzją Nr 157/2006  z dnia 30 listopada 2006 roku Wielkopolski Kurator Oświaty
polecił Burmistrzowi  Książa Wlkp. jako organowi prowadzącemu Gimnazjum im. Doktora 
Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp.  w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 roku, usunięcie 
uchybień, polegających na  dokonaniu rozwiązań organizacyjnych w sprawie nieprawidłowego 
funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych poza siedzibą Gimnazjum w Książu Wlkp.,  tj. w 
budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstowie.  Art.9. ust.1 ustawy  z dnia 27 czerwca 2003 roku o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r   Nr 
137, poz.1304) dopuszczał  możliwość organizowania gimnazjum poza jego siedzibą tylko  do dnia 
31.08.2005 r ..  Zatem funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w  Szkole Podstawowej w 
Chrząstowie nie ma podstaw prawnych i narusza wskazane wyżej przepisy.
        Wobec powyższego  uchwała dotycząca rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania 
oddziałów zamiejscowych Gimnazjum im. Dr Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. jest zasadna 
i zgodna z prawem.
  

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                             w Książu Wlkp

           /-/  Paweł Walkowiak


