PN-II.4131.74.2017

Lublin, dnia 13 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/121/2017 Rady Gminy
Rudnik z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, w części obejmującej § 7
uchwały.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXVII/121/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 lutego 2017r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
w części obejmującej § 7 uchwały.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXVII/121/2017 Rady Gminy Rudnik została doręczona
organowi nadzoru w dniu 16 lutego 2017 r.
Rada Gminy Rudnik działając na podstawie art. 206 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60) określiła projekt dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Gminy Rudnik do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
W § 7 uchwały Rada Gminy Rudnik określiła, iż traci moc Uchwała Nr
XXXVI/164/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia granic ich obwodów.
W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja podjęta została
z naruszeniem przepisu art. 206 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe.
Stosownie do treści art. 206 ust. 1 ustawy rada gminy podejmuje
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
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i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe.
W ust. 2 wskazanego przepisu został dokładnie określony zakres
przedmiotowy podejmowanej uchwały. Zgodnie z jego brzmieniem w uchwale,
o której mowa w ust. 1, określa się:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem
specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem
art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę,
a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.;
2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych
szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych
publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem
specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem
art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę,
a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.;
3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie
szkoły podstawowe, prowadzonych przez gminę, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową,
określony zgodnie z art. 129 ust. 2,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I
ośmioletniej szkoły podstawowej;
4) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych
ośmioletnich
szkół
podstawowych,
publicznych
liceów
ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych
szkół I stopnia, prowadzonych przez gminę, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową,
liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia,
określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I
ośmioletniej szkoły podstawowej,
c) dzień zakończenia działalności gimnazjum, określony zgodnie z art.
129 ust. 16;
5) warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów
odpowiednio w publiczne licea ogólnokształcące, publiczne technika lub
publiczne branżowe szkoły I stopnia, prowadzone przez gminę, w tym
dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące,
technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129
ust. 4 i 6;
6) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających
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siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy –
Prawo oświatowe oraz planu sieci publicznych gimnazjów dla dorosłych
i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych
prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych
liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez gminę,
a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
W uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje się adresy siedzib szkół,
o których mowa w ust. 1, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 206 ust. 3).
Uchwała, o której mowa w ust. 1, może obejmować zmianę uchwały
o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych (art. 206 ust. 4).
Jak wynika z powyższych przepisów ustawodawca dokładnie określił, co
powinno znaleźć się w uchwale podejmowanej na podstawie art. 206 ust. 1
ustawy. Zakres przedmiotowy aktu przyjętego na podstawie przywołanego
upoważnienia powinien zatem zostać ograniczony do kwestii wskazanych
w tym upoważnieniu.
Należy podkreślić, iż uchwała podjęta na podstawie art. 206 nie zmienia
sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy, stanowi jedynie
projekt jej dostosowania do nowego ustroju szkolnego określonego w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i w tym
zakresie nie zawiera postanowień rozstrzygających.
Zatem wobec faktu, iż w uchwale podjętej na podstawie art. 206 ustawy
organ stanowiący określa jedynie projektowaną sieć placówek oświatowych
działających na terenie gminy, nie może na tym etapie rozstrzygać o uchyleniu
uchwały w sprawie aktualnie obowiązującej sieci szkół.
Należy wskazać, iż uchwałą zmieniającą sieć będzie dopiero uchwała
podjęta przez organ stanowiący gminy na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Stosownie do jego
brzmienia rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty,
o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.
podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Reasumując, uchwała Nr XXVII/121/2017 Rady Gminy Rudnik stanowi
jedynie projekt planowanej sieci szkół. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty w zakresie zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań
oraz zapewnienia wszystkim uczniom możliwości realizacji obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki, ustalenia w zakresie nowej sieci zostaną
przyjęte w uchwale podjętej na podstawie art. 210 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Z powyższym zapatrywaniem koresponduje treść art. 211 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Z powołanego przepisu
wynika, że jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwały ostatecznej) do 31 marca
2017 r., jak również w sytuacji, gdy kurator oświaty negatywnie zaopiniuje
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uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego, w dalszym ciągu obowiązywać będą uchwały w sprawie sieci szkół
podjęte na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty. W takiej jednak
sytuacji organ wykonawczy gminy przygotowuje i podaje do publicznej
wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał w danej jednostce samorządu
terytorialnego począwszy od 1 września 2017 r.
Jak wynika z powyższego rozstrzyganie przez Radę Gminy w treści
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego o uchyleniu uchwały w sprawie
obowiązującej sieci szkół jest pozbawione podstaw prawnych.
W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr
XXVII/121/2017 we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim
pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
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