WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.652.2017

Katowice, 13 grudnia 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXII/64/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
przekształcenia Zespołu Szkół w Gogołowej, w całości – jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji
w związku z art. 210 w związku z art. 193 i art. 195 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 6 listopada 2017r. Rada Gminy Mszana podjęła uchwałę w sprawie
przekształcenia Zespołu Szkół w Gogołowej. W § 1 uchwały Rada Gminy stwierdziła, że z dniem
1 września 2017 r. w skład Zespołu Szkół w Gogołowej (siedziba: Gogołowa ul. Wiejska 89; 44323 Połomia) wchodzi: ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Gogołowej i Liceum Ogólnokształcące
w Gogołowej.
Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie znajduje uzasadnienia
w obowiązujących przepisach prawa. Podstawy takiej nie stanowią w szczególności przepisy
powołane w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały.
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy (przywołanym w podstawie
prawnej uchwały), dotychczasowe gimnazjum można przekształcić w ośmioletnią szkołę
podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. Z kolei przepis
art. 195 ust. 1 ustawy „do dnia 31 sierpnia 2019 r. stanowi, że do dotychczasowego gimnazjum
wchodzącego w skład dotychczasowego zespołu publicznych szkół, o którym mowa
w art. 193 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 129-134, art. 138-141 i art. 180-182,
z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129 i art. 182,
nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu”.
Ponadto, zgodnie ze wskazanym w podstawie prawnej uchwały przepisem art. 193 ust. 1 ustawy „z
dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie
dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum
ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe,
z zastrzeżeniem art. 195”.
Wskazać przy tym należy, że Szkoła Podstawowa w Gogołowej utworzona została
w wyniku przekształcenia Gimnazjum w Gogołowej. Potwierdza to § 2 uchwały Nr XXIV/21/2017
Rady Gminy Mszana z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W przepisie tym Rada Gminy przyjęła, iż „Gimnazjum
w Gogołowie (wchodzące wraz z Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie w skład Zespołu Szkół
w Gogołowie, siedziba: Gogołowa ul. Wiejska 89, 44-323 Połomia, przekształca się w ośmioletnią
szkołę podstawową na następujących warunkach: 1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
w Gogołowej, 2) siedziba szkoły: Gogołowa ul. Wiejska 89, 44-323 Połomia, 3) dzień rozpoczęcia
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działalności: 01 września 2017 r. 4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie:
2019/2020”. Wskazana uchwała została podjęta na podstawie m.in. art. 210 ustawy.
W ocenie organu nadzoru powołane wyżej przepisy prawa nie upoważniają zatem Rady
Gminy do podjęcia uchwały w przedmiotowej materii. Zespół Szkół w Gogołowej nie uległ
przekształceniu, a jedynie nastąpiła reorganizacja w związku ze zmianami ustroju szkolnego.
Dlatego też należy uznać, iż Rada Gminy uregulowała sprawy nie leżące w jej ustawowych
kompetencjach, czym naruszyła określoną w art. 7 Konstytucji RP zasadę legalizmu, 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 takiego działania w normach zawierających jego kompetencje ogólne
(postanowienie 7 sędziów SN z dnia 18 stycznia 2005r., sygn. akt WK 22/04, OSNKW 2005, nr 3,
poz. 29). Oznacza to, że w państwie praworządnym wszelka działalność władcza wymaga podstaw
prawnych, tzn. legitymacji w prawnie nadanym upoważnieniu do działania. Sposób
wykorzystywania kompetencji przez organy państwowe nie jest wyrazem arbitralności ich
działania, lecz wynikiem realizacji przekazanych im uprawnień. Działania wykraczające poza ramy
tych uprawnień są pozbawione legitymacji. Nie ma tu więc pola dla swobody w działalności organu
władzy publicznej. Każde przekroczenie granic określonych przez Konstytucję, pozbawia taki
organ legitymacji działania (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz,
Warszawa 2009, s. 57). W doktrynie i orzecznictwie zasadnie podkreśla się, że w państwie
przyjmującym zasadę państwa prawnego kompetencje organów państwowych powinny wyraźnie
wynikać z obowiązujących przepisów i nie można ich domniemywać lub tworzyć za pomocą
wykładni. W państwie prawa nie jest dopuszczalne uzurpowanie sobie przez jakikolwiek organ
kompetencji nieprzyznanych mu wyraźnie w normie prawnej (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia
7 listopada 2013r. sygn. akt III SA/Gd 583/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).
Reasumując, ponieważ w przedmiotowej sprawie na dzień podjęcia uchwały żaden
powszechnie obowiązujący akt prawny rangi ustawowej nie upoważniał Rady Gminy Mszana do
podjęcia uchwały stwierdzającej, iż z dniem 1 września 2017 r. w skład Zespołu Szkół
w Gogołowej wchodzi ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Gogołowej i Liceum Ogólnokształcącej
w Gogołowej, należy uznać, iż działaniem swym Rada naruszyła wspomnianą zasadę legalizmu.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale należy
zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że uchwała lub zarządzenie
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości
lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały
lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XXXII/64/2017 Rady
Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Gogołowej,
została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej
nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
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Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w całości,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymuje:
1. Rada Gminy Mszana
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