Katowice, 21 grudnia 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.659.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego
w Łazach, w całości – jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji w związku z art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn.
zm.), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 15 listopada 2017 r. Rada Miejska w Łazach podjęła uchwałę Nr XXXI/273/17 w
sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława
Konarskiego w Łazach.
W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in. art. 127 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym
przepisem z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza
zakończenie jego działalności. Wskazana uchwała został doręczona organowi nadzoru w dniu
21 listopada 2017 r.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała jest niezgodna
z prawem.
Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w
granicach prawa. Wskazany powyżej przepis Konstytucji RP stanowi jedną z podstawowych zasad
działania organów administracji publicznej czyli zasadę praworządności.
Organ nadzoru podkreśla, iż organ wykonujący kompetencję prawodawcy jest obowiązany działać
tylko na podstawie prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania,
wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
realizując przysługujące mu kompetencje nie może domniemywać swoich kompetencji i powinien ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Natomiast, brak kompetencji Rady
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Miejskiej w Łazach przy podejmowaniu ww. uchwały powinien być traktowany jako istotne naruszenie
prawa, skutkujący nieważnością uchwały w całości. Powyższe stanowisko organu nadzoru, potwierdza
uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r.
(sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) w którym
stwierdzono, iż ”Opierając się̨ na konstrukcji wad powodujących nieważność można wskazać rodzaje
naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu
gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał,
podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego
- przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę̨ podejmowania uchwał."
Należy zauważyć, że przepisy wprowadzające ustawę dopuszczają trzy tryby zakończenia
działalności dotychczasowego gimnazjum tj. stopniowe wygaszanie z mocy prawa w trybie art. 127,
wygaszenie poprzez włączenie do innej szkoły w trybie art. 129, wygaszanie poprzez przekształcenie
w inną szkołę w trybie art. 129. Do stopniowego wygaszania w trybie art. 127 dojdzie jedynie w tych
gimnazjach, w stosunku do których organ prowadzący nie zdecydował się na zastosowanie jednej
z dwóch, przewidzianych przez przepisy wprowadzające ustawę, innych dróg zakończenia działalności
gimnazjum.
Wskazać należy, że Rada Miejska w Łazach w uchwale Nr XXV/220/17 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r. w § 2 uchwały przyjęła, że Zespół Szkół nr 1 w Łazach z siedzibą w Łazach, ul. Szkolna 2, w skład
którego wchodzi Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach, staje się ośmioletnią Szkołą
Podstawową nr 1 w Łazach, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach. Wskazana uchwała została podjęta na podstawie art. 210 ustawy.
Mając na uwadze fakt, że zgodnie z art. 191 ustawy 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, organ stanowiący prowadzący
dotychczasowy ww. zespół szkół, w drodze uchwały, stwierdził jego przekształcenie w ośmioletnią
szkołę podstawową, co potwierdza uchwała Nr XXXI/270/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Łazach, w skład
którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach i dotychczasowe
Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach.
W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska nie posiada kompetencji do podjęcia uchwały
stwierdzającej zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego
w Łazach, gdyż Zespół Szkół, w skład którego wchodziła wskazana jednostka uległ przekształceniu (na
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mocy przepisu art. 191 ust. 1 ustawy) w Szkołę Podstawową. W szkole tej prowadzone są klasy
dotychczasowego Gimnazjum w Łazach. Przepisy prawa nie przewidują w tym przypadku podejmowania
przez

organy

stanowiące

uchwał

deklaratoryjnych

stwierdzających

zakończenie

działalności

dotychczasowego gimnazjum.
Konkludując, w ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Łazach podjęła uchwałę bez podstawy
prawnej, co stoi w sprzeczności z art. 7 Konstytucji RP.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć
do kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż 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 XXXI/273/17 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach, 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 licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
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
Otrzymują:
1. Rada Miejska w Łazach
2. a/a.

Id: 808AE82A-7F91-437E-B8EE-07EB3875257F. Podpisany

Strona 3

