
UCHWAŁA NR LV/550/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 
przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)1) Rada Miejska 

w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Nie uwzględnić, złożonego w dniu 5 września 2014 roku przez Panią Małgorzatę 

Chwała i Panią Zofię Dulińską wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez 
Uchwałę Nr XX/192/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie 
zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej będącej w strukturze 
organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Wiśniowej. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 
379, 1072.
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Uzasadnienie
Pani Małgorzata Chwała i Pani Zofia Dulińska wezwały Radę Miejską w Staszowie do 
usunięcia naruszenia prawa poprzez unieważnienie Uchwały Nr XX/192/12 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wiśniowej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek 
Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej. Wzywające 
zarzucają przedmiotowej uchwale, że uchwała została podjęta bez podstawy prawnej 
i zastosowanie art. 59 ustawy o systemie oświaty przy procedurze przekształcenia szkoły 
nie ma zastosowania do przekształcenia zespołu placówek. Biorąc pod uwagę powyższe 
przedmiotowe wezwanie nie znajduje podstaw do uwzględnienia gdyż Rada Miejska 
w Staszowie podejmując przedmiotową uchwałę nie przekształcała Zespołu Placówek 
Oświatowych tylko Publiczną Szkołę Podstawową w Wiśniowej, która funkcjonowała 
w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej z zachowaniem procedury wynikającej 
z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z p.zm.). Przekształcenie szkoły oznacza jej zmiany organizacyjne, z wyjątkiem 
wyłączenia z zespołu, włączenia do zespołu innych szkół, rozwiązania zespołu (zgodnie 
z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Biorąc pod uwagę powyższe przedmiotowe 
wezwanie nie znajduje podstaw do uwzględnienia. 
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