Katowice, 30 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.594.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr 246/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyłączeń z zespołów
szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik w części § 2 uchwały, jako niezgodnej z przepisem z art.
59 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 3a i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Rada Miasta Rybnika na sesji w dniu 19 listopada 2015r. podjęła uchwałę Nr 246/XV/2015 w sprawie
wyłączeń z zespołów szkół. Przepisem § 2 uchwały zadecydowała o wyłączeniu z dniem 31 sierpnia 2016r. z
Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2.
Jako podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały Rada Miejska wskazała m.in.: przepis art. 5c pkt 1 w
związku z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W ocenie organu nadzoru przepisy te nie mogą stanowić
podstawy dla działań Miasta Rybnika, zamiarem którego jest ostateczna likwidacja Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych nr 2.
Należy zauważyć, że stosownie do uregulowań statutu, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - a więc placówka, w ramach której funkcjonuje wyłączane Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2, stanowi centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego w rozumieniu art. 2
pkt 3a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 2 pkt 3a w związku z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty zaś,
centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego jest jednostką organizacyjną systemu oświaty (placówką), a nie
zespołem w rozumieniu art. 62 ust. 5, czy też art. 62a ust. 1 ustawy. Tym samym, aby skutecznie i prawidłowo
zakończyć byt wchodzącej w skład centrum szkoły, należy dokonać zmian organizacyjnych całej jednostki
organizacyjnej, a nie wyłączenia szkoły z jej struktur. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje bowiem
możliwości wyłączania „jednostek z jednostek oświatowych”.
W tej sytuacji uzasadnionym jest dokonanie przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, w związku z likwidacją Technikum Uzupełniającego dla
Dorosłych nr 2. Powyższe działania Rady zaś powinny nastąpić w trybie określonym w przepisie art. 59 ust. 6 w
związku z art. 59 ust. 1 – 5 ustawy o systemie oświaty. Przepis art. 59 ust. 6 bowiem nie jest samodzielny i
przewiduje stosowanie do przekształcenia placówki odpowiednio przepisów o jej likwidacji zawartych w art. 59
ust. 1-5 ustawy.
W odniesieniu do dyspozycji tego przepisu będą realizowane przez Gminę obowiązki towarzyszące procesowi
wyodrębnienia szkoły wchodzącej w skład placówki kształcenia ustawicznego. Przedmiotem tychże obowiązków
nie będzie jednak sama usamodzielniana szkoła, ale cała placówka, która poprzez likwidację wchodzącej w jej
skład szkoły, zostanie zreorganizowana.
Co do działań określonych w art. 62 ust. 5 ustawy, organ ma swobodę działania i nie jest zobowiązany
inicjować żadnej procedury przygotowawczej, poprzedzającej wyłączenie placówki z zespołu. Nie jest on
zobowiązany do informowania żadnych podmiotów zewnętrznych o zamiarze podjęcia takich działań.
Przewidziana przepisami art. 62 ustawy o systemie oświaty, możliwość wyłączenia placówki z zespołu czy jego
rozwiązania może nastąpić właściwie w każdym czasie. Wyłączenie jest jedynie zabiegiem organizacyjnym,
dotyczącym placówek, często funkcjonujących w ramach zespołu w oparciu o tę samą bazę materialną i
dydaktyczną oraz zespół nauczycieli. Wyłączenie niektórych placówek z zespołu, czy też jego rozwiązanie nie
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mają również znaczenia dla ich istnienia, poza przeprowadzanymi działaniami administracyjno-technicznymi.
Przepis art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wskazuje, że przy rozwiązywaniu zespołu szkół
(wyłączaniu szkoły z zespołu) nie stosuje się nie tylko przepisów art. 59 (dotyczącego likwidacji szkoły), ale
również art. 58 cyt. ustawy (m.in. w zakresie aktu założycielskiego, nadawania statutu). Ustawodawca zrezygnował
też z uzyskiwania w tym zakresie zgody kuratora oświaty. Jednakże, zdaniem organu nadzoru, w przedmiotowej
sprawie przepisy te nie znajdą zastosowania, gdyż Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jest placówką, a nie zespołem szkół.
Należy zatem kategorycznie stwierdzić, że tryby przewidziane w art. 59 i art. 62 ustawy regulują zupełnie inne
kwestie. Każdy z tych przepisów dotyczy innej sytuacji i przewiduje wdrażanie odmiennych procedur. Tym samym
nie jest możliwe ani dopuszczalne utożsamianie tych instytucji prawnych i posługiwanie się zamiennie obu trybami
reorganizacyjnymi.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedmiotowa uchwała w zakresie, w jakim nieprawidłowo
zastosowała tryb prowadzący do zakończeniu bytu organizacyjnego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr
2 istotnie naruszyła prawo.
Tym samym stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Otrzymują:
1) Rada Miasta Rybnika,

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
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