
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.108.2012
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. „Marcela” Józefa Kolorza w Gorzycach z siedzibą w Gorzyczkach w filię Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach, w całości – jako sprzecznej z art. 59 ust. 1 i ust. 
6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) zwanej dalej „ustawą". 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 22 marca 2012 r. Rada Gminy Gorzyce podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. „Marcela” Józefa Kolorza w Gorzycach z siedzibą w Gorzyczkach w filię Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach. Uchwała ta została poprzedzona podjęciem przez 
Radę Gminy Gorzyce w dniu 30 stycznia 2012r. uchwały Nr XVII/117/12 w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. „Marcela” Józefa Kolorza w Gorzycach z siedzibą w Gorzyczkach w szkołę 
filialną Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach. 

Działając w sposób wskazany powyżej Rada Gminy Gorzyce, zdaniem organu nadzoru, uchybiła 
postanowieniom art. 59 ust. 1 ustawy. Podstawą takiej oceny jest treść wskazanej uchwały, z której wynika, że 
organ gminy dokonuje przekształcenia funkcjonującej szkoły podstawowej w szkołę filialną. 

Przepis art. 59 w ust. 6 nakazuje w przypadku przekształcenia odpowiednie stosowanie przepisów 
o likwidacji zawartych w art. 59 ust. 1-5 oraz w art. 58 ustawy. Należałoby zatem odnieść się do kwestii, jakie 
skutki wywoła uchwała Rady Gminy Gorzyce w strukturze organizacyjnej wspomnianych szkół. W wyniku 
procedury przekształceniowej jednostka budżetowa ulegnie przekształceniu w ten sposób, że zostanie włączona 
w strukturę organizacyjną innej szkoły, w charakterze szkoły filialnej. Postanawia o tym wprost organ 
prowadzący stanowiąc, że organizacyjnie Szkoła Filialna będzie podporządkowana Szkole Podstawowej 
w Gorzycach. 

W wyniku zakreślonej przez organ prowadzący procedury de facto wspomniana powyżej szkoła ulegnie 
likwidacji jako jednostka budżetowa, a powstała w wyniku przekształcenia szkoła filialna będzie 
zorganizowana jako filia szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym wchodzącym w skład innej jednostki 
budżetowej. 

Zdaniem organu nadzoru ustawa nie dopuszcza przekształcenia szkół poprzez ich likwidację. Przepis art. 59 
ust. 1 wskazuje czynności jakie należy podjąć, aby możliwa była likwidacja szkoły. W tej sytuacji właściwym 
działaniem powinno być podjęcie najpierw uchwały nie o zamiarze przekształcenia, lecz o zamiarze likwidacji 
wspomnianej jednostki, a następnie uchwały o likwidacji tej szkoły. Procedura likwidacyjna zmierza bowiem 
do zakończenia działalności szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Gorzyczkach. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2012 r.

Poz. 1879



Tym samym na podstawie powołanych powyżej przepisów, aby móc skutecznie „przekształcić” szkołę 
podstawową w szkołę filialną innej szkoły należy dokonać najpierw likwidacji tej szkoły z końcem roku 
szkolnego, tj. z dniem 31 sierpnia, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy, a następnie założyć, z początkiem nowego 
roku szkolnego tj. z dniem 1 września, na bazie zlikwidowanej szkoły, szkołę filialną innej szkoły, w myśl art. 
58 ust. 2 ustawy. 

Należy również podkreślić, że organ nadzoru dysponuje negatywną opinią Kuratorium Oświaty dotyczącą 
podjętej przez Radę Gminy Gorzyce uchwały z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. „Marcela” Józefa Kolorza w Gorzycach z siedzibą w Gorzyczkach w filię Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach 

W świetle powyższych wyjaśnień, w opinii organu nadzoru uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Gorzyce 
w sposób istotny narusza art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, co czyni stwierdzenie jej nieważności 
w całości, w pełni uzasadnionym i koniecznym. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

z up. WOJEWODY 
ŚLĄSKIEGO

Dyrektor Wydziału Nadzoru 
Prawnego 

Krzysztof Nowak

Otrzymują: 

1) Rada Gminy Gorzyce 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 
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