
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.496.2017

Katowice,  24 sierpnia 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 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 301/XXXIII/2017 Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji Zespołu 

Szkół w Czarnym Lesie, w całości, jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 

i art. 191 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Mykanów postanowiła o likwidacji gminnej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Zespół Szkół w Czarnym Lesie z dniem 31 sierpnia 2017 r. Z kolei § 2 uchwały dotyczy 

czynności likwidacyjnych, które należy przeprowadzić do 31 sierpnia 2017 r. Jednocześnie w § 3, 4 i 5 uchwały 

Rada Gminy wypowiedziała się w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji 

Zespołu Szkół w Czarnym Lesie. Ponadto zgodnie z § 6 uchwały Rada Gminy postanowiła o utracie mocy uchwały 

Nr 35/IV/2017 Rady Gminy Mykanów z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czarnym 

Lesie.

Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 28 lipca 2017 r.

Jako podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym, art. 12 

ust. 1 pkt 2 i ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz art. 223 i art. 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe, dalej jako „ustawa”, w zw. z uchwałą Nr 261/XXIX/2017 Rady Gminy Mykanów 

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wskazania wymaga, iż w skład Zespołu Szkół w Czarnym Lesie wchodzi Gimnazjum im. Edmunda 

Strzeleckiego w Czarnym Lesie i Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 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”. Z kolei w myśl art. 191 ust. 2 ustawy „organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 

30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie 

z ust. 1”. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej 

w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe” (art. 191 ust. 3 ustawy).
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Powyższe przekształcenie zespołu w szkołę podstawową znajduje swoje odzwierciedlenie w uchwale 

Nr 261/XXIX/2017 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała w sprawie likwidacji 

Zespołu Szkół w Czarnym Lesie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym 

(przywołanym w podstawie prawnej uchwały) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących m.in. tworzenia, 

likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażania ich w majątek.

Z kolei, 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. 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.

Ponadto zgodnie ze wskazanym w podstawie prawnej uchwały przepisem art. 223 ustawy "w przypadku 

zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie, o którym 

mowa w art. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1, organ prowadzący gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, 

w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum 

będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym 

we wskazanej szkole.” Z kolei art. 257 ust. 1 ustawy stanowi, iż: „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. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że „w przypadku, o którym mowa w ust. 1, 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 uchwała jest nieprawidłowa, gdyż zauważyć należy, że placówka oświatowa 

wskazana w uchwale nie ulega likwidacji w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych, a jedynie następuje 

reorganizacja w związku ze zmianami ustroju szkolnego. Dlatego też Rada Gminy nie jest właściwa do przyjęcia 

zawartych w uchwale postanowień.

Rada Gminy Mykanów wypowiadając się w sprawie likwidacji Zespołu Szkół, określenia przeznaczenia 

jego mienia, wierzytelności i zobowiązań oraz dokumentacji wykroczyła poza ramy swoich kompetencji 

określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych i podjęła uchwałę bez 

podstawy prawnej.
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Rada, mocą przedmiotowej uchwały, uregulowała tym samym sprawy nie leżące w jej ustawowych 

kompetencjach, co oznacza, że takim działaniem naruszyła określoną w art. 7 Konstytucji zasadę legalizmu. Zasada 

ta wymaga, by decyzja podjęta przez dany organ – w tym wypadku uchwała rady gminy - odpowiadała wymogom 

legalności. Rada musi więc posiadać ustawowo określoną kompetencję do działania w danym zakresie, a treść jej 

postanowienia musi być zgodna z odpowiednimi normami prawa materialnego zawartego w ustawie. Artykuł 

7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu i tym samym nakazuje, by 

wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

Organ nadzoru zauważa, iż Wójt Gminy działający jako organ wykonawczy, niezależnie od uprawnień 

ustawowych rady, posiada sprecyzowany ustawowo i statutowo zakres kompetencji, w które organ stanowiący 

nie może wkraczać.

W ocenie organu nadzoru, w niniejszej sprawie nie zachodzi sytuacja określona w art. 12 ust. 3 ustawy 

o finansach publicznych, bowiem z mocy ustawy, dochodzi do przekształcenia zespołu w szkołę podstawową 

(zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż kwestionowana przez organ nadzoru uchwała została 

podjęta z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Rada Gminy Mykanów - jako organ stanowiący - powinna 

działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez 

Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem. Zdaniem organu nadzoru, 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle 

uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek 

formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa. W doktrynie 

jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być 

interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej 

przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000/5/141).

Bezspornym jest zatem, w opinii organu nadzoru, iż Rada Gminy Mykanów podejmując przedmiotową 

uchwałę istotnie naruszyła art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych i art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe.

Ponadto wskazania wymaga, iż powołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 223 ustawy dot. 

wskazania innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie znajduje 

w tej sytuacji zastosowania z uwagi na fakt, iż zakończenie działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego nie odbywa się w trybie wskazanym w tym przepisie tj. trybie, o którym mowa 

w art. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1.

Jednocześnie podkreślić należy, iż również regulację przedmiotowej uchwały w zakresie w jakim dotyczy 

przekazania dokumentacji Zespołu, należy uznać za nieprawidłową, z uwagi na fakt, iż zgodnie 

z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem 

dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie 

jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
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Na marginesie, organ nadzoru pragnie wskazać, iż Rada Gminy Mykanów nie posiada kompetencji do 

wypowiadania się w kwestii utraty mocy uchwały Nr 35/IV/2011 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czarnym 

Lesie, z uwagi na fakt, iż przedmiotowa uchwała jest aktem jednorazowym a jej wykonanie już nastąpiło.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż uchwała Nr 301/XXXIII/2017 Rady Gminy Mykanów z dnia 

19 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Czarnym Lesie, 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.

Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia 

rozstrzygnięcia nadzorczego. 

  

 

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego

Krzysztof Nowak

Otrzymują: 

1) Rada Gminy Mykanów,

2) a/a
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