
Uchwała Nr LVI/456/2022 
Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 

kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie 
Miejskiej w Łomiankach 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 78 i 79 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada 
Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

W Uchwale Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Łomiankach, 
zmienionej Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku, 
wprowadza się następującą zmianę: 

w załączniku nr 1 określającym Skład i zasady wyboru członków Rady Oświatowej: 

§ 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„odwołania przedstawiciela przez podmioty wymienione w § 1 pkt 1 i 4-10”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy 
Radzie Miejskiej w Łomiankach  

 

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Rada Miejska w Łomiankach Uchwałą Nr X/64/2019 powołała 
Radę Oświatową działającą przy Radzie Miejskiej w Łomiankach. W ww. uchwale  
w załączniku nr 1 określono „Skład i zasady wyboru członków Rady Oświatowej”, natomiast 
w załączniku nr 2 „Regulamin działania Rady Oświatowej”. W ww. załączniku nr 1 w § 3  
ust. 1 wymieniono przypadki, w których ustaje członkostwo w Radzie Oświatowej, w tym 
możliwość odwołania przedstawiciela przez podmioty, które wybierają swojego 
przedstawiciela do Rady Miejskiej, takie jak: Dyrektorzy szkół i przedszkoli, Rady 
Pedagogiczne szkół i przedszkoli, Rady Rodziców szkół i przedszkoli, organizacje 
pozarządowe, Burmistrz Łomianek. Natomiast nie dano takiej możliwości Radzie Miejskiej.  

Proponowana zmiana umożliwi Radzie Miejskiej dokonywanie oceny pracy swojego 
przedstawiciela oraz ewentualne jego odwołanie.  
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