
UCHWAŁA NR LVI/556/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach 
skargi na Uchwałę Nr XX/192/12 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

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

o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 594 z p. zm.)1).oraz art. 54 ust. 2 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. 

Dz. U. z 2012r., poz. 270 z p. zm.)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargę na 

Uchwałę Nr XX/192/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu 
Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej wraz 
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

§ 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, 
Dz. U. z 2014r. poz. 379, 1072. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012r. poz. 1101, poz. 1529; 
Dz. U. z 2014r. poz. 543.
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Uzasadnienie
Stosownie do przepisów art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (t.j.Dz. U. z 2012r. poz. 270 z p. zm.) organ którego 
działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy 
i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W dniu 8 października 
2014r. została wniesiona za pośrednictwem Rady Miejskiej w Staszowie skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na Uchwałę Nr XX/192/12 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. Skarżące uzasadniając 
wniesienie skargi zarzucają organowi: 1) podjęcie w/w uchwały bez podstawy prawnej 2) 
naruszenie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych 
w związku z art. 6 ustawy o komisji trójstronnej i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego 3) naruszenie art. 59 ust. 6 w zw. z art. 63 ustawy o systemie oświaty. Rada 
Miejska w Staszowie podejmując w/w uchwałę nie przekształcała Zespołu Placówek 
Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej 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. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.) Nie można się 
zgodzić z zarzutem naruszenia art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach 
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 167) w związku z art. 6 ustawy o Trójstronnej 
Komisji do spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego. Organ gminy przedstawił w/w uchwałę do zaopiniowania związkom 
zawodowym działającym w przekształcanej placówce i uzyskał pozytywną opinię w tej 
sprawie. Ponadto Rada Miejska w Staszowie nie dopuściła się naruszenia art. 59 ust. 6 w 
związku z art. 63 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.). W zakresie terminu przekształcenia szkoły 
w ocenie organu gminy użyty przez ustawodawcę w art. 59 ust. 6 zwrot, iż przepisy ust. 1-5 
i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły wymaga szerszego 
podejścia do kwestii terminu obowiązywania uchwały w przedmiocie przekształcenia 
szkoły. Taki stan potwierdza chociażby przekształcenie szkół w drodze ustawy (np. ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw: Dz. U. Nr 205, poz. 1206) ustawodawca nakazuje przekształcić szkoły organom 
prowadzącym z dniem 1 września a nie z końcem roku szkolnego. Pogląd ten podzielił 
także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2013r. w sygn. akt: I OSK 
250/13. W ocenie Rady Miejskiej w Staszowie z poglądem wyrażonym w treści omawianej 
skargi nie sposób się zgodzić i uwzględnić skargę we własnym zakresie. Dlatego też 
zachodzi konieczność przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach. 
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