
Uchwała nr XXIV - 183 / 05
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego 

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. 
U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806, z 
2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

Rada Miejska w Baborowie udziela poparcia dla uchwały Nr XXXVII/416/05 
Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wystąpienia z 
wnioskiem do  Trybunału  Konstytucyjnego  o  stwierdzenie  niezgodności  art.  7 
ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 
2781) w zakresie, w którym ustala dzień 1 stycznia 2005 r. jako datę wejścia w 
życie art. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w zakresie, w 
jakim nakłada na organy samorządu gminnego nowe zadania publiczne w art. 
90f, art. 90m, art. 90o ust. 4 – 6, art. 90p ust. 1 oraz art. 90s ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. 
zm.) z  art.  2 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  Nr 78,  poz.  483, 
sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) 
ze względu na brak odpowiedniej vacatio legis.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3.

Uchwałę przkazuje sie Zarządowi Związku Gmin Śląska Opolskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


