
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.123.2015.TDom

z dnia 27 lipca 2015 r.

Rada Gminy w Przewozie

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Gminy w Przewozie Nr VII/38/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Lipnej.

Uzasadnienie

Rada Gminy w Przewozie w dniu 25 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Lipnej. Uchwała doręczona została organowi nadzoru 1 lipca 2015 r.

Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdził, że narusza ona istotnie prawo, tj. 
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572 ze zm.).

Mocą §1 uchwały Rada Gminy Przewóz podjęła zamiar likwidacji z dniem 31 stycznia 2016 r. Szkoły 
Podstawowej w Lipnej. Tymczasem zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna, 
z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, 
po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego 
typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. W myśl natomiast art. 59 ust. 1a ustawy 
o systemie oświaty tylko szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie 
karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole. Pojęcie roku szkolnego reguluje natomiast art. 63 ustawy o systemie oświaty, 
zgodnie z tym przepisem rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września 
każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Mając na względzie powyższe regulacje prawne, Rada Gminy Przewóz nie może wyrazić zamiaru likwidacji 
z dniem 31 stycznia 2016 r.  Szkoły Podstawowej w Lipnej albowiem likwidacja tego rodzaju szkoły może nastąpić 
jedynie z końcem roku szkolnego tj. 31 sierpnia. Reasumując, badaną uchwałą Rada Gminy w Przewozie naruszyła 
bezwzględny zakaz likwidacji szkoły w trakcie roku szkolnego.

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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