ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
Nr NK-I.4131.235.2017.ACze
z dnia 3 listopada 2017 r.
Rada Gminy Bobrowice
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) stwierdzam nieważność § 3 ust. 2 uchwały Rady Gminy
Bobrowice Nr XVIII/212/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach w Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Bobrowicach.
Uzasadnienie
W dniu 27 września 2017 r. Rada Gminy Bobrowice podjęła uchwałę w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach w Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Bobrowicach. Uchwała doręczona została organowi nadzoru
w dniu 9 października 2017 r.
W podstawie prawnej uchwały Rada Gminy Bobrowice wskazała art. 191 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60 z późn. zm), w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 z późn. zm).
Zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, który wszedł w życie z dniem 15 stycznia 2017 r. (na mocy art. 369 pkt 1
tejże 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. Natomiast zgodnie z art. 88 ust 1 i 2 ustawy – Prawo
oświatowe: „1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu
założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. 2. Akt założycielski szkoły
publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz danych wymienionych w
ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w
miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły
podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne(…)”
W ocenie organu nadzoru, Rada Gminy Bobrowice zamieszczając w § 3 ust. 2 uchwały
zapis dotyczący obwodu Szkoły Podstawowej im Jan Pawła II w Bobrowicach od roku
szkolnego 2019/2020 istotnie naruszyła prawo, tj. art. 88 ust 1 i 2 w związku z art. 39 ust. 5
ustawy – Prawo oświatowe. Organ nadzoru podnosi, iż prawidłowa pod względem prawnym
uchwała winna spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym jak i
formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a tryb jej
podjęcia musi odpowiadać określonym procedurom.
Rada Gminy Bobrowice powinna wskazywać obwód na dzień przekształcenia (1 września
2017 r.) tak jak zostało to określone w § 3 ust. 1 uchwały. Nie może natomiast określać
obwodu szkoły na lata szkolne 2019/2020. W przypadku zmiany obwodu w kolejnych latach
szkolnych, zmiana ta powinna nastąpić w uchwale w sprawie planu sieci podejmowanej na
podstawie art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.
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Trzeba również wskazać, iż w celu ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także granic ich obwodów
obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., należy spełnić dodatkowe ustawowe przesłanki
do unormowania powyższej kwestii. Oznacza to, że plan sieci publicznych szkół
podstawowych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2019 r., a także ustalenie granic
obwodów tych szkół, musi nastąpić z zachowaniem wszystkich wymogów określonych w art.
39 ustawy - Prawo oświatowe, w tym obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora
oświaty, o którym mowa w ust. 8 wskazanego przepisu.
Z powyższych względów należało orzec jak na wstępie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak
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