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NPII.4131.1.233.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu post?POWania administracカnego (tekst jedn. Dz. U.

Z2016 r., POZ. 23 ze zm.) w zwiazku z arL 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., POZ. 446 ze zm.)

POSt?POWanie nadzorcze wszcz?te Wdniu 12 kwietnia 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia

niewaznosti uchwaly Nr 223/XXXI/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 marca 2017 r.

W SPraWie okredenia kryteri6w naboru do klas pierwszych szk6I podstawowych, dla kt6rych

Organem PrOWadzacym jest Gmina Konopiska do post?POWania rekrutacyjnego dla kandydat6w

Zamieszkalych poza obwodem, OraZ Okre§lenie dokument6w niezb?dnych do potwierdzenia tych

kryteri6w.

Uzasadnienie

Zgodnie ztre論争PrZePisu art∴ 91 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie

gmmnym, O niewazno;ci uchwaly organu jednostki samorzadu terytorialnego w calosti lub

W CZ?SCI OrZeka organ nadzoru wterminie nie dluzszym ni乞30 dni od dnia dor?CZenia uchwaly.

W przedmiotow匂sprawie 30 - dniowy termin do wydania rozstrzygni?Cia nadzorczego uplyn車

w dniu 29 kwietnia 2017 r.

Jednakze pismem z dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr O§.0006.1.2017 Wdy Gminy Konopiska

POWiadomil organ nadzoru o iniqiatywie uchwalodawcz句, W Wyniku kt6rQj Rada Gminy Konopiska

na se♀ji w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyj申a uchwal? Nr 233/XXXIII/2017 w sprawie okre針enia

kryteri6w naboru do klas pierwszych szk61 podstawowych, dla kt6rych organem prowadzacym jest

Gmina Konopiska do post?POWania rekrutacyjnego dla kandydat6w zamieszkalych poza obwodem,

OraZ Okre封enie dokument6w niezb?dnych do potwierdzenia tych kryteri6w, na POdstawie kt6r匂

utracila moc uchwala Nr 223/XXXI/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 marca 2017 r., CZym

Rada doprowadzila do stanu zgodnego z prawem.

Z uwagl na POWyZsze umorzenie post?POWania w nml句SZqi SPraWie nale乞y uzna6 za

ZaSadne i konieczne.

Na niniQjsza decy2de przysluglje skarga do Wqjew6dzkiego Sadu Administraeyjnego

w Gliwicach, Za PO§rednictwem Wqjewody Sl挙kiego, W terminie 30 dni od dniajQj dor?CZenia.

Z upowa之nienia W匂ewody Slqskiego

Zast?PCa Dyrektora Wydzialu

Iwona Andruszkiewicz

DokzJm ent pOCを料any clektronicznie.


