
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.264.2017 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 5 maja 2017 r. 

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 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie organizacji 

klas IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 1 i przekształconym gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018, 

w części określonej w § 1 uchwały – jako niezgodnej z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dalej jako „ustawa”. 

Uzasadnienie  

  

Na sesji w dniu 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Pszowie podjęła uchwałę w sprawie organizacji klas IV 

i VII w Szkole Podstawowej Nr 1 i przekształconym gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018. 

Jako podstawę prawną wskazano m.in. przepis art. 205 ust. 2 i ust. 4 ustawy. Zgodnie z  art. 205 ust. 2 

ustawy „jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, 

przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, 

powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, 

w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być 

składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu 

art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się”. Z kolei przepis art. 205 ust. 4 ustawy stanowi, że: „organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej 

prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach 

szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, 

prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.” 

W § 2 uchwały Rada Miejska w Pszowie wskazała uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Kpt. Lucjana Szenwalda, Pszów, ul. Romualda Traugutta 12, miejsce realizacji obowiązku szkolnego 

od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020, w Szkole Podstawowej nr 4, powstałej 

z przekształcenia Gimnazjum w Pszowie ul. Niepodległości 99. Rada Miejska w Pszowie prawidłowo zatem 

zrealizowała delegację ustawową, o której mowa w art. 205 ust. 4 ustawy. 

Natomiast w § 1 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż „zgodnie z rejonem szkoły i zainteresowaniem 

uczniów dyrektor szkoły podstawowej, przekształconej z gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym 

i na wniosek rodziców przyjmuje w roku szkolnym 2017/2018, niektórych uczniów z oddziałów klas III Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Pszowie, ul. Romualda Traugutta 12, do nowo utworzonych oddziałów Szkoły 
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Podstawowej nr 4 w Pszowie, ul. Niepodległości 99, powstałej z przekształcenia Gimnazjum w Pszowie,  

ul. Niepodległości 99”. 

W ocenie organu nadzoru postanowienie zawarte w § 1 uchwały w sposób istotny narusza 

art. 205 ust. 2 ustawy. Zdaniem organu nadzoru powołany wyżej przepis nie przewiduje delegacji dla organu 

stanowiącego gminy do podjęcia uchwały w omawianej materii, co więcej ustawodawca regulując procedurę 

przyjmowania uczniów oddziałów klasy III do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia 

gimnazjum, wprost wskazał, który podmiot jest właściwy do działania w tym zakresie. Przyjęcia uczniów we 

wskazanej sytuacji dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, 

w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. 

W tym miejscu należy podkreślić, że "organem prowadzącym szkołę" jest gmina, działająca przez swoje 

organy: stanowiący i wykonawczy. W przypadku, gdy - tak jak art. 205 ust. 2  ustawy - przepisy prawa 

nie wskazują, który z organów - rada czy wójt właściwy jest do działania w danej sprawie, należy wziąć pod 

uwagę charakter zadania i zakres właściwości obu organów gminy. Nie ulega wątpliwości, że to wójt 

odpowiada za działalność prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych. Do jego zadań należy 

m.in. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki (art. 5 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty). Są to 

kompetencje stricte wykonawcze. To do wójta zatem dyrektor szkoły zwrócić się powinien w sprawie przyjęcia 

niektórych uczniów oddziałów klasy III do klasy IV, na wniosek ich rodziców. Zdecydowanie nie ma potrzeby 

stosowania w tym zakresie, przewidzianego art. 18 ust. 1 domniemania kompetencji na rzecz rady gminy. 

Ustawodawca nie przewidział zatem udziału rady gminy w procesie przyjmowania uczniów oddziałów klasy 

III,  w sytuacji opisanej w art. 205 ust. 2 ustawy. Należy zatem uznać, iż regulacja § 1 uchwały została przyjęta 

bez należytego upoważnienia ustawowego, co stanowi istotne naruszenie prawa uzasadniające podjęcie 

środków nadzorczych w postaci stwierdzenia nieważności uchwały we wskazanej części. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/203/2017 

Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie organizacji klas IV i VII w Szkole Podstawowej 

Nr 1 i przekształconym gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018, w części określonej wyżej, jest uzasadnione 

i konieczne. 

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, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje 

jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia 

rozstrzygnięcia nadzorczego. 

   

  

 
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

 

 

Krzysztof Nowak 

 

Otrzymuje: 

- Rada Miejska w Pszowie 
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