Katowice, 31 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.598.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XV/117/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach w całości, jako niezgodnej z art. 25a ustawy o samorządzie
gminnym.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 25 listopada 2015 r. Rada Gminy Mierzęcice przyjęła uchwałę Nr XV/117/2015 w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 3 grudnia 2015r.
W ocenie organu nadzoru, przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Wskazania wymaga, iż prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania
zarówno w aspekcie materialnym, jak również i formalnym. Z powyższego wynika, że treść uchwały musi być
zgodna z przepisami prawa, a ponadto tryb jej podjęcia musi odpowiadać określonym procedurom.
W tym miejscu wskazania wymaga, iż zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym: „radny nie może
brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.”
Tymczasem, jak wynika z informacji uzyskanych przez organ nadzoru (pismo Wójta Gminy Mierzęcice z
dnia 28 grudnia 2015 r. nr RG.0007.0055.2015 oraz protokół nr XV/2015 z sesji Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25
listopada 2015 r.) radny Rady Gminy Mierzęcice (pan Mateusz Mańdok) będący pracownikiem Szkoły
Podstawowej w Toporowicach brał udział w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia tejże
szkoły.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż pod pojęciem interesu prawnego rozumie się
osobisty, konkretny i aktualny prawnie chroniony interes, który może być realizowany na podstawie określonego
przepisu, bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. Istnieje on więc wówczas,
gdy istnieje związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa administracyjnego, a
sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ
na sytuację tego podmiotu na gruncie administracyjnoprawnym (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 74/12, i cytowane tam orzecznictwo).
Interes prawny radnego może wynikać z prawa materialnego, jak również i prawa procesowego czy też
ustrojowego. W niniejszej sprawie interes prawny radnego wynika z zakresu prawa pracy, z uwagi na fakt
zatrudnienia Pana Mateusza Mańdoka w tejże szkole. Należy bowiem uznać, iż jeżeli uchwała rady gminy dotyczy
miejsca pracy radnego to tym samym dotyczy jego interesu prawnego.
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W tym miejscu należy podkreślić, że efektem działań zainicjowanych kwestionowaną uchwałą będzie
przekształcenie Szkoły Podstawowej w Toporowicach polegajace na ograniczeniu ilości odziałów funkconujących
w jej strukturze - z oddziałów I-VI do, jedynie, oddziałów I -III. To z kolei będzie miało bezsprzecznie przełożenie
na ilość osób zatrudnionych w Szkole. Uchwała podjęta przez Radę 25 listopada 2015 r., choć uzewnętrznia
jedynie zamiar Rady i nie wywołuje bezpośrednich skutków w postaci przekształcenia Szkoły, jest jednak
warunkiem sine qua non dokonania prawidłowego, zgodnego z procedurą opisaną w przepisach ustawy o systemie
oświaty (art. 58 i art. 59 ust. 1-5 w związku z art. 59 ust. 6) przekształcenia. Uchwała ta inicjuje tę procedurę, a jej
brak sprawiłby, że uchwała o przekształceniu Szkoły obarczona byłaby wadą prawną.
Należy podkreślić, że w orzecznictwie sądowo administracyjnym przyjmuje się, iż nie ma znaczenia
kwestia ewentualnego naruszenia owego interesu, gdyż wystarczającym jest to, że przedmiot go dotyczy. Nie ma
też potrzeby analizować materii wyników głosowania i rozważać, czy udział radnego miał czy nie miał wpływu na
ostateczny wynik i podjęcie uchwały (zob; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 r.,
sygn. akt I OSK 115/13; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK
124/13,Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Uznać przy tym trzeba, że przepis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym dotyczy wszystkich aktów
podejmowanych przez radę gminy lub komisję, a więc również tzw. uchwał intencyjnych rady gminy jak również
wszelkich uchwał komisji, które nie mają charakteru prawotwórczego (zob. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 2006/1).
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym jednolicie przyjmuje się, że udział w głosowaniu nad uchwałą
radnego, który z mocy art. 25a ustawy o samorządzie gminnym powinien być wyłączony z głosowania jest zawsze
istotnym naruszeniem prawa (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt
I OSK 2006/11; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 115/13;
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 124/13,Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż uchwała Nr XV/117/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach z uwagi na wyżej
wskazane nieprawidłowości została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co zgodnie z treścią art. 91 ustawy o
samorządzie gminnym stanowi przesłankę do orzeczenia o jej nieważności w całości.
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.
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Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

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

Otrzymują:
1) Rada Gminy Mierzęcice
2) a/a
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