Katowice, 6 października 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.572.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXIX/712/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach przekształconych
w szkoły podstawowe i włączonych do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych
szkół

I stopnia

prowadzonych

przez

Miasto

Chorzów

w całości,

jako

niezgodnej

z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 12 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Chorzów postanowiła o przekazaniu majątku
pozostającego w zarządzie dotychczasowych Gimnazjów Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 8 i Nr 10 oraz
Zespołów Szkół Sportowych Nr 1 i Nr 2, Zespołu Szkół Integracyjnych oraz Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 2 w zarząd wskazanym w uchwale szkołom podstawowym, a w przypadku
Gimnazjum Nr 1 - Technikum Budowlanemu w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie (§
1 uchwały). Unormowaniami § 2 uchwały Rada przesądziła, że również wszystkie zobowiązania
i należności

dotychczasowych

gimnazjów

i zespołów

szkół

stają

się

zobowiązaniami

i należnościami odpowiednich szkół podstawowych i Technikum Budowlanego w Zespole Szkół
Budowlanych w Chorzowie. Wreszcie, w § 3 zawarto analogiczne postanowienia dotyczące
przejęcia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Jako podstawę prawną wskazano
art. 12 ust. 3, 5, 6 i 7 ustawy o finansach publicznych oraz art. 191 ust. 1 i art. 257 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60 z późn. zm.).
Zdaniem organu nadzoru uchwała powyższa nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących
przepisach prawa.
Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że jednostki
budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.
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Przepis art. 12 ust. 3 zdanie pierwsze tej ustawy określa, że likwidując jednostkę budżetową,
organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej
jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7. Z kolei stosownie do treści art. 12 ust. 5 ww. ustawy przepis
ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych. Przepis art. 12 ust. 6 i 7 ww.
ustawy przewidują, że likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może
postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej i może również
zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo
utworzoną jednostkę. Z kolei przepis art. 257 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo
oświatowe przewiduje, że w przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego
gimnazjum, organ prowadzący gimnazjum zapewnia zachowanie trwałości infrastruktury
i środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Organ prowadzący gimnazjum może nieodpłatnie przekazać innej szkole,
przedszkolu lub placówce prowadzonym przez ten organ infrastrukturę i środki trwałe zakupione
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pod warunkiem że
szkoła, przedszkole lub placówka, które otrzymają infrastrukturę i środki trwałe, wykorzystają je
na cele edukacyjne.
W ocenie organu nadzoru, w niniejszej sprawie nie zachodzi sytuacja określona w ww.
unormowaniach prawnych. Jednostki oświatowe wskazane w uchwale nie ulegają likwidacji czy
też łączeniu w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych. Nie można mówić również
o zakończeniu działalności gimnazjów. W związku ze zmianami ustroju szkolnego następuje
reorganizacja tych placówek – która nie skutkuje formalną zmianą ich bytu finansowego, co
wynika wprost z treści przepisów przywołanych zresztą w podstawie prawnej uchwały. Przepis
art. 191 ust. 1 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe stanowi wyraźnie, że
z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się
ośmioletnią szkołą podstawową.
Do podstawowych zasad działania organów administracji publicznej należy zasada
praworządności (legalizmu), to jest działania tych organów na podstawie i w granicach prawa.
Jest to zasada rangi konstytucyjnej (art. 7 Konstytucji RP), z której wynika w szczególności
zakaz domniemywania kompetencji organu władzy publicznej, a tym samym nakaz by wszelkie
działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.
Organ władzy publicznej ma obowiązek wykazać istnienie normy kompetencyjnej, uprawniającej
go do działania, niedopuszczalne jest bowiem poprzestawanie tylko na stwierdzeniu braku zakazu
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takiego działania w normach zawierających jego kompetencje ogólne (postanowienie SN z 18
stycznia 2005 r., sygn. akt WK 22/04, OSNKW 2005, nr 3, poz. 29).
Rada Miasta wypowiadając się w sprawie określenia przeznaczenia mienia placówek
oświatowych, ich zobowiązań i należności, wykroczyła poza ramy swoich kompetencji
określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych i podjęła
uchwałę bez podstawy prawnej, co stoi w sprzeczności z art. 7 Konstytucji RP.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała organu gminy
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia, w trybie określonym
w art. 90.
Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie nieważności ww. uchwały było uzasadnione i konieczne.
POUCZENIE :
1. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni
licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
2. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru
Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymuje:
- Rada Miasta Chorzów.
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