
Projekt

z dnia  21 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXI/04/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie wniesienia skargi na negatywną opinię  z dnia 10 marca   2017 roku Podlaskiego Kuratora 
Oświaty.

Na podstawie art. 18 ust. l w związku z art. 98 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 ), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Wnosi się skargę na negatywną opinię nr RE.542.17.2017 z dnia 10 marca 2017 roku Podlaskiego 
Kuratora Oświaty dotyczącą przekazania z dniem 1 września 2017 r. do prowadzenia w drodze umowy Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Pawłówce, Społeczno — Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym 
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży  . 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Przerośl do złożenia skargi na opinię, o której mowa w § l do Sądu 
Administracyjnego i do reprezentowania Rady Gminy Przerośl w toczącym się postępowaniu w tej sprawie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Przerośl, dnia 24 marca 2017r. 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

  Białymstoku 

ul. H. Sienkiewicza 84  15-950 Białystok 

                   

   za pośrednictwem 

 

Podlaskiego Kuratora Oświaty 

 

 

Strona skarżąca: Rada Gminy Przerośl 

                              ul. Rynek 2   16-427 Przerośl 

 

 

Strona przeciwna: Podlaski Kurator Oświaty 

                                 Rynek Kościuszki 9   

                                 15-950  Białystok 

 

 

 

SKARGA 

na negatywną opinię w sprawie przekazania z dniem 1 września 2017 r. do prowadzenia 

w drodze umowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce Społeczno — 

Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„Edukator” w Łomży RE.542.17.2017 

 

 Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm. ) w związku z art. 3 § 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002r.  - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2016r. poz. 718, z 

póź. zm.)  i  art.  5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2016r. poz. 1943 z póz. zm. ) Rada  Gminy Przerośl  wnosi skargę na negatywną opinię 

Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca  2017r. nr RE.542.17.2017  w  sprawie 

przekazania z dniem 1 września 2017 r. do prowadzenia w drodze umowy Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce Społeczno — Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży: 

 

  

     wnosząc o: 

 

- uchylenie w całości zaskarżonej opinii   

 

Zaskarżonej opinii Rada zarzuca  naruszenie przepisów prawa materialnego a mianowicie  

 art. 5 ust. 5g w zw. z ust. 51 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.) poprzez wydanie negatywnej opinii pomimo faktu, że uchwała 

podjęta została z zachowaniem trybu przewidzianego w tych przepisach. 
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    UZASADNIENIE 

  

 

 W dniu 23 lutego 2017r. Rada Gminy Przerośl podjęła uchwałę Nr XX/142/2017 w 

sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce w drodze 

umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i 

Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży. W dniu 23 lutego 2017r. Wójt Gminy Przerośl 

zwrócił się z wnioskiem do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w zakresie 

przekazania z dniem 1 września 2017 r. do prowadzenia w drodze umowy Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce ,Społeczno — Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.  

 W ocenie skarżącej , podjęcie decyzji w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży podyktowane jest warunkami 

demograficznymi w obwodzie szkoły, koniecznością obniżenia wydatków bieżących budżetu 

Gminy, nie wystarczającym poziomem subwencji oświatowej oraz brakiem innych 

możliwości prawnych skutecznego wpływu na finansowanie zadań z zakresu oświaty. 

Przekazywana z budżetu państwa subwencja oświatowa tylko w części pokrywa koszty 

prowadzenia szkół samorządowych. Ze środków własnych budżetu Gminy corocznie 

przeznacza się coraz większe środki na ich funkcjonowanie. Nie ma prawno-finansowych 

możliwości utrzymania dotychczasowego poziomu dofinansowania zadań z zakresu oświaty. 

Gmina Przerośl zobowiązana jest do realizacji wielu zadań, systematycznie wzrastają koszty 

realizacji zadań z zakresu wydatków bieżących, mieszkańcy wciąż oczekują na realizację 

pilnych inwestycji poprawiających warunki życia. Przekazanie Szkoły do prowadzenia przez 

Stowarzyszenie spowoduje zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania na skutek innego niż 

obowiązuje w samorządach sposobu zatrudniania nauczycieli. Nie zmieni się natomiast 

siedziba, nazwa, sposób organizacji, podstawa programowa i zadania realizowane przez 

Szkołę. Przekazanie Szkoły nie utrudni realizacji jej zadań statutowych, również w zakresie 

dalszego skutecznego kształcenia dzieci i młodzieży. Uczniowie z przekazanej Szkoły będą 

kontynuować naukę jak dotychczas w swojej Szkole. Koszty prowadzenia w/w Szkoły przez 

Stowarzyszenie finansowane będą z przekazywanej przez Gminę subwencji oświatowej, zgodnie 

z ustawą o systemie oświaty oraz szczegółową umową zawartą ze Stowarzyszeniem. Nauczyciele 

z przekazanej Szkoły będą nadal w niej zatrudnieni, o ile wyrażą zgodę na zmianę warunków 

świadczenia pracy. W przeciwnym razie otrzymają odprawy finansowane z budżetu gminy. 

 Liczba uczniów uczących się w roku szkolnym 2016/2017 w  szkole w podziale na 

klasy przedstawia się następująco:  „O”- 11 uczniów , I klasa – 7, II – 3, III – 8, IV – 8, V – 9 

i VI – 11. 

Jednocześnie z danych z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w 

Przerośli wynika, że liczba dzieci urodzonych w obwodzie szkoły przedstawia się następująco 

: 2012r. – 4 , 2013r. – 3, 2014r. – 6, 2015r. – 6 i 2016r. – 8. 

Na podstawie tych danych można przyjąć, że w najbliższych latach nie nastąpi wzrost 

liczby uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej w Pawłówce, ponieważ liczba urodzeń 

w omawianym obwodzie utrzymuje się na niskim poziomie. Część dzieci urodzonych na 

terenie gminy uczęszcza do innych szkół w kraju lub przebywa zagranicą. 

Konieczność przekazania szkoły wymuszona jest czynnikiem ekonomicznym. Obecnie, 

ciężar utrzymania szkoły stał się nabrzmiały i niemożliwy do udźwignięcia przez budżet 

gminy. Zmiana w organizacji sieci szkolnej wpłynie na zracjonalizowanie wydatków 
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ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych 

środków na polepszenie baz dydaktycznych i oferty programowej. 

 W uzupełnieniu wniosku w piśmie z dnia 3 marca 2017r. , Wójt poinformował  że 

przewidywana liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Pawłówce w latach przyszłych 

będzie się przedstawiała następująco: 2017-2018 – 49, 2018-2019 – 60, 2019-2020 – 53, i 

2020 – 2021 – 47. 

 W dniu 10 marca 2017r. Podlaski Kurator Oświaty wydał negatywną opinię w sprawie  

przekazania z dniem 1 września 2017 r. do prowadzenia w drodze umowy Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce ,Społeczno — Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. 

W ocenie Kuratora brak jest podstaw do pozytywnego zaopiniowania wniosku Gminy. 

Kurator poinformował, że po wpłynięciu wniosku o wyrażenie opinii przez 

Podlaskiego Kuratora Oświaty do Kuratora  wpłynęły pisma od: 

- Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce, 

- Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce. 

Oba pisma zawierają liczne argumenty przeciwko przekazaniu Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce w drodze umowy do prowadzenia Społeczno — Oświatowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji sprawy Kurator stwierdził że 

Wnioskodawca nie odbył konsultacji społecznych w sprawie przekazania w drodze umowy z 

dniem 1 września 2017 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce Społeczno- 

Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w 

Łomży. Rodzice i nauczyciele wskazują, na uchybienia związane z trybem podjęcia ww. 

Uchwały. Przywołują, postanowienia § 26 pkt. 7 Statutu Gminy Przerośl, które stanowią, że „ 

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Z podanych informacji wynika, że 

społeczność lokalna powzięła informację o planowanej sesji w tym samym dniu, w którym się 

ona odbyła. Gmina opublikowała zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Przerośli, tuż przed rozpoczęciem obrad, pomimo, że zwyczajowo 

zawiadomienia oraz projekty uchwał publikowane są z wyprzedzeniem. Ponadto wskazano, 

że na sesji Rady Gminy nie przedstawiono szczegółowych informacji dotyczących 

Stowarzyszenia, któremu ma być przekazana Szkoła. Nie wskazano również przyjętych 

kryteriów wyboru podmiotu oraz nie przedstawiono projektu umowy, która miałaby być 

zawarta ze Stowarzyszeniem. Z powyższego wynika, że uniemożliwiono rodzicom dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pawłówce, społeczności lokalnej i nauczycielom 

zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Ponadto argumentem wskazanym w treści uzasadnienia Uchwały przemawiającym za 

przekazaniem Szkoły Stowarzyszeniu, jest mała liczba dzieci. Tymczasem z treści 

uzupełnienia wniosku przesłanego przez Urząd Gminy Przerośl wynika, że Szkoła 

Podstawowa w Pawłówce ma dobrą perspektywę demograficzną, co obrazuje następujące 

zestawienie: Rok szkolny 2017-2018 – 64 dzieci, 2018-2019 – 75 , 2019-2020 – 71 i 2020-

2021 – 61. 

Z perspektywy demograficznej wynika, że w kolejnych trzech latach szkolnych liczba 

dzieci w Szkole wraz z oddziałami przedszkolnymi może wynosić kolejno: 

• Rok szkolny 2017/2018 - 88 dzieci; 

• Rok szkolny 2018/2019 - 94 dzieci; 

• Rok szkolny 2019/2020 - 94 dzieci. 

Kurator podnosi że rodzice i nauczyciele wskazują również, że przekazanie Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce, nie jest możliwe wobec sprzeciwu rodziców i środowiska 

lokalnego. Przytaczają tu opis Modelu wiejskiej szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie 
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„Edukator” (zamieszczony na stronie internetowej tego Stowarzyszenia): „Szkoła wiejska z 

oddziałem przedszkolnym i inną formą wychowania przedszkolnego zlikwidowana przez 

jednostkę samorządu terytorialnego trafia do stowarzyszenia na wyraźne życzenie rodziców i 

środowiska lokalnego. Jest to ważny element naszego modelu, by środowisko lokalne 

zjednoczyło swoje siły w obronie szkoły 

Wobec powyższego uzasadniona jest konkluzja, że opisana sytuacja jest sprzeczna z 

przyjętymi przez Stowarzyszenie zasadami. Rodzice uczniów oraz nauczyciele Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce stoją na stanowisku, że należy pozostawić Szkołę do prowadzenia 

jednostce samorządowej w Przerośli, jako ośmioklasową szkołę podstawową. 

Rozległy budynek Szkoły powstał dwadzieścia lat temu wielkim nakładem kosztów i 

starań okolicznych mieszkańców. Regularnie przeprowadzano w nim potrzebne prace 

adaptacyjne i bieżące remonty. Rodzice podają, że uczestniczyli we wszelkich 

modernizacjach i naprawach sal lekcyjnych, dachu, elewacji zewnętrznej. Dbali o estetykę 

otoczenia budynku szkolnego. Szkoła ma dobre warunki lokalowe, a przeprowadzane 

kontrole nie wykazały uchybień zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Budynek 

jest w dobrym stanie technicznym i estetycznym, jego kubatura pozwala, jak dawniej, na 

pomieszczenie uczniów z klas VII-VIII. 

Baza dydaktyczna Szkoły była systematycznie wzbogacana np. przez nowe 

wyposażenie pracowni komputerowej, świetlicę i bibliotekę z dostępem do intemetu, 

„radosna sala” z tablicą interaktywną, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Nauczyciele 

nieodpłatnie prowadzą zajęcia dodatkowe: wyrównawcze, przedmiotowe, sportowe, religijne i 

dla uczniów 0 specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie mają do dyspozycji 

niepełnowymiarową, ale wyposażoną w sprzęt sportowy salę gimnastyczną, boisko, plac 

zabaw, siłownię plenerową oraz taras zapewniający przebywanie na świeżym powietrzu 

podczas przerw śródlekcyjnych, gabinet pielęgniarski i salkę obiadową. W bezpośrednim 

sąsiedztwie Szkoły znajduje się biblioteka publiczna. Uczniowie dojeżdżający objęci są 

opieką świetlicową w godzinach 7.00 - 8.00 i 12.30 - 15.00, podczas której mają możliwość 

korzystania z dobrze wyposażonej świetlicy oraz pomocy w odrabianiu lekcji. W okresie 

jesienno - zimowym dzieci z rodzin wskazanych przez GOPS korzystają bezpłatnie z ciepłych 

posiłków. Za niewielką opłatą korzystają z tej możliwości żywienia wszyscy chętni 

uczniowie. 

Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Większość 

spośród 13-osobowego grona nauczycieli ma wykształcenie dwukierunkowe i jest zatrudniona 

w pełnym wymiarze na czas nieokreślony. Nauczyciele nie świadczą pracy w innych 

placówkach, nie są w wieku emerytalnym. 

W Szkole panuje przyjazna, partnerska atmosfera. Małe pod względem liczby uczniów 

klasy, rozpoznanie potrzeb środowiska umożliwiają indywidualną pracę i pomoc dzieciom, 

zapewniają możliwość wszechstronnego rozwoju i poczucie bezpieczeństwa. Kadra 

pedagogiczna dostrzega potrzeby i wykorzystuje możliwości uczniów i całego środowiska 

szkolnego. Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w olimpiadach i 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wyjeżdżają na basen, do kina, na wycieczki i biwaki, 

uczestniczą w wielu organizowanych w szkole imprezach i spotkaniach dydaktyczno- 

wychowawczych i integracyjnych. Uczą się niesienia bezinteresownej pomocy w Szkolnym 

Klubie Wolontariatu „Iskierka”. Ponadto kilka razy w roku organizowane są kiermasze 

charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby Szkoły, a także na działalność 

misyjną. Szkoła jest placówką otwartą, owocnie współpracuje z licznymi instytucjami i 

osobami, co zapewnia dzieciom stały kontakt z różnymi środowiskami, a rodzicom i całej 

lokalnej społeczności miejsce spotkań i uczestnictwo w wielu cyklicznych uroczystościach, 

takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, 

Spotkanie Opłatkowe, choinka szkolna, świętowanie rocznic i świąt państwowych, 
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doskonalenie umiejętności rodzicielskich w czasie organizowanych przez szkołę warsztatów. 

Przygotowane uroczystości tłumnie gromadzą okolicznych mieszkańców, zapraszanych gości, 

są okazją do spotkań i rozmów w miłej atmosferze. Dzięki temu Szkoła pełni funkcję 

jedynego ośrodka kulturotwórczego, budując przy tym dobre relacje i więzi 

międzypokoleniowe w społeczności lokalnej. Różnorodność i dynamika działań Szkoły jest 

prezentowana na stronie internetowej pod adresem www.sppawlowka.edupage.org. 

Na zakończenie  Podlaski Kurator Oświaty wyrażając negatywną opinię w sprawie 

przekazania Szkoły, poinformował że wziął pod uwagę wiele faktów oraz szeroki kontekst 

sprawy, w tym stanowisko rodziców uczniów, uwzględniając wszystkie okoliczności 

materialne i społeczne. 

Zgodnie z treścią art. 16 ust.l Konstytucji gmina to ogół (wspólnota) jej mieszkańców, 

więc samodzielności gminy jako takiej nie można utożsamiać wyłącznie z samodzielnością jej 

organów. Podejmując działania zmierzające do zmiany organu prowadzącego Szkołę, organy 

gminy nie mogą pomijać stanowiska społeczności lokalnej, w tym protestów przeciwko 

przekazaniu Szkoły. 

W ocenie skarżącej, opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty  stoi w sprzeczności z 

treścią art. 5 ust. 5g ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. 

poz. 1943 z pózn. zmn. ) oraz art. 98 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z pózn. zmn. ). 

 Opinia kuratora oświaty, stanowiąc określoną prawem formę działania organu 

administracji publicznej, powinna być czytelna i nie może wzbudzać wątpliwości co do 

przesłanek, jakimi kierował się organ przy załatwianiu sprawy(zob. wyrok WSA w Krakowie 

z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Kr 532/11). Argumentacja jaką posługuje się 

organ powinna być przy tym jasna, tak aby nie wzbudziła wątpliwości co do przesłanek jakimi 

kierował się organ przy załatwianiu sprawy / wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2014r.  I OSK 

2497/13 /.  

Zdaniem strony skarżącej, stanowisko Podlaskiego  Kuratora Oświaty wyrażone w 

zaskarżonej opinii jest nieuzasadnione i zawiera znamiona dowolności. 

W pierwszej kolejności skarżąca pragnie podnieść, że żaden przepis prawa nie 

nakazuje aby podejmując uchwałę w sprawie przekazania szkoły , w drodze umowy, osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, Rada  powinna była zasięgać 

konsultacji społecznych. Zgodnie z art.5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991r. jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie 

więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w 

drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem 

osoby, o której mowa w ust. 5ga ustawy , lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.  

Z treści powyższego przepisu nie sposób wywieść obowiązku przeprowadzenia 

jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami gminy. Pomijając bezzasadność tego zarzutu z 

przyczyn wskazanych wyżej nadmienić należy, że wbrew opinii Kuratora takie konsultacje 

się odbyły, bowiem Urząd Gminy przed podjęciem uchwały zorganizował z mieszkańcami 

Pawłówki oraz pracownikami Szkoły kilka zebrań podczas których zamiar przekazania 

Szkoły Stowarzyszeniu był konsultowany. Potwierdzają ten fakt pisma Rady Rodziców 

Szkoły podstawowej w Pawłówce oraz rodziców uczniów Szkoły z dnia 16.02.2017r. oraz 

20.02.2017r. z których treści jednoznacznie wynika, że jedno z zebrań odbyło się 

11.02.2017r. a drugie 16.02.2017r. W zebraniu tym uczestniczył Wójt oraz radni Rady Gminy 

Przerośl. 

 

dowód|: wniosek z dnia 11.02.2017r oraz pismo z dnia 20.02.2017r. 
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Całkowicie bezzasadny jest zawarty w opinii zarzut, że przy jej wydawaniu Kurator 

musiał brać pod uwagę również stanowisko rodziców i nauczycieli, bowiem taki obowiązek 

również nie wynika z wyżej cytowanego przepisu. Podkreślić należy, że zarzuty rodziców i 

nauczycieli przywołane w opinii a dotyczące uchybień przy podejmowaniu uchwały w 

zakresie trybu podjęcia uchwały, braku informacji o stowarzyszeniu i nie przedstawienia 

projektu umowy ze stowarzyszeniem są całkowicie chybione. Sesja Rady Gminy Przerośl na 

której podjęta została uchwała była sesją zwołaną w trybie nadzwyczajnym w oparciu o art. 

20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym a więc w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 

Zachowane zostały wymogi formalne, do zawiadomień dla radnych załączony był porządek 

obrad i projekt uchwały. Żaden przepis prawa nie nakazuje aby zawiadomienie o terminie 

sesji było podawane do publicznej wiadomości w określonym terminie. Informacja ta była 

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej przed terminem sesji. Bezpodstawny jest 

zarzut, że do uchwały nie załączono projektu umowy ze stowarzyszeniem, bowiem zawarcie 

umowy następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora, zaś organem właściwym do 

przygotowania umowy i jej zawarcia jest organ wykonawczy gminy a więc w tym przypadku 

Wójt. Sprzeciw rodziców oraz nauczycieli również nie może być brany pod uwagę / należy 

podkreślić , że jednostkowy ograniczający się do kilku , kilkunastu osób / bowiem decyzja o 

przekazaniu Szkoły należy do suwerennej decyzji organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego . Zupełnie dowolna nie poparta faktami oraz innymi dowodami niż te które 

zostału przedstawione Kuratorowi przez Gminę Przerośl , jest informacja Kuratora, o 

perspektywie demograficznej na następne lata odnośnie liczby dzieci które uczęszczałyby do 

Szkoły. Taką perspektywę przedstawiła Gmina we wniosku do Kuratora popartą danymi 

statystycznymi.  

Podkreślić należy, że jedyną przesłanką istotną przy przekazywaniu szkoły do 

prowadzenia innej osobie prawnej jest liczba dzieci mniejsza niż 70 w dacie podejmowania 

stosownej uchwały. W wyroku z dnia  15 stycznia 2014r. I OSK 2364/13  Naczelny Sąd 

Administracyjny w Warszawie stwierdził ,że „Skoro ustawodawca nie wskazał jednoznacznie 

daty, na którą należy przedłożyć dokument stwierdzający liczbę uczniów i wychowanków, to 

będzie to data podjęcia uchwały intencyjnej w przedmiocie przekazania szkoły do 

prowadzenia innemu podmiotowi. W istocie mogą zatem pojawić się rozbieżności, co do 

liczby uczniów, która jest wykazywana w projekcie takiej uchwały przekazywanej do 

zaopiniowania właściwym związkom zawodowym. Jednakże rozstrzygającą w tej sytuacji 

będzie kwestia, czy w dacie podjęcia uchwały w przedmiocie przekazania szkoły do 

prowadzenia innemu podmiotowi, szkoła ta nie liczyła więcej niż 70 uczniów”. 

Tak więc w świetle powyższego orzeczenia, istotnym jest przy podejmowaniu 

uchwały w sprawie przekazania szkoły do prowadzenia innej osobie prawnej, wyłącznie 

liczba dzieci uczęszczających do szkoły na dzień podejmowania uchwały a nie jakiekolwiek 

prognozy demograficzne na przyszłość. Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły 

podstawowej w Pawłówce w dacie podejmowania uchwały wynosiła 57. 

 Nietrafne  są zarzuty, dotyczące warunków lokalowych Szkoły, stanu 

technicznego budynku Szkoły, bazy dydaktycznej  oraz kwalifikacji pedagogicznej kadry 

nauczycielskiej. Gmina nie zamierza przecież likwidować Szkoły a jedynie dokonać zmiany 

organu prowadzącego . Szkoła w dalszym ciągu będzie funkcjonować w oparciu o dotacje 

Gminy, na bazie istniejącego budynku i wyposażenia oraz w oparciu o dotychczasową kadrę 

pedagogiczną. 

 W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 

10 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Ke 550/14, „ w przypadkach, kiedy zamiarem jednostki 

samorządu terytorialnego nie jest likwidacja tylko przekazanie szkoły lub placówki do 

prowadzenia innemu podmiotowi gwarantującemu właściwe wykonywanie zadań organu 

prowadzącego, zaproponowano wprowadzenie możliwości przekazania przez tę jednostkę 
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prowadzenia szkoły lub placówki publicznej innej osobie prawnej lub osobie fizycznej w 

drodze umowy, której niezbędne elementy wskazano w ustawie, bez potrzeby likwidacji szkoły 

lub placówki. Przekazana szkoła lub placówka nadal zachowuje status szkoły lub placówki 

publicznej, traci natomiast formę jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, a zasady 

prowadzenia przez nią gospodarki finansowej określa nowy organ prowadzący na 

podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty W ocenie Sądu pierwszej instancji, 

motywem wyposażenia gminy w kompetencję do przekazania placówki oświatowej osobie 

fizycznej lub prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego są więc obiektywne 

zjawiska związane z niżem demograficznym. Trudno w tej sytuacji oczekiwać od gminy, że 

mając ustawową możliwość "odciążenia" budżetu gminy poprzez przekazanie prowadzenia 

małej szkoły innemu podmiotowi, nie będzie z tej możliwości korzystać „Skoro kurator 

oświaty ma wydać opinię,  i może być ona albo pozytywna albo negatywna to 
znaczy, że nie może być ona podjęta arbitralnie i bez żadnej podstawy” / wyrok NSA z dnia 

4 września 2008r. I OSK 265/08 /. 

„Nie znajduje uzasadnienia prawnego pogląd, aby negatywna opinia kuratora mogła 

być podejmowana w ramach oderwanego od regulacji prawnych uznania sprowadzającego 

się do oceny, czy zamiar likwidacji szkoły jest stosowny z punktu widzenia organów 

administracji rządowej. Opinia kuratora ma charakter rozstrzygnięcia celowego i może 

znajdować uzasadnienie tylko w racjach i przesłankach zawartych w prawie materialnym, 

gdyż muszą istnieć jej pewne kryteria, w przypadku zaś odmowy wydania pozytywnej opinii 

kurator powinien wskazać ustawowe podstawy swego stanowiska” / wyrok WSAw 

Warszawie  z dnia 9 stycznia 2008r. I SA/Wa 1569/07 /. 

W świetle wyroku WSA w Gliwicach z 10 września 2012r.  IV SA/Gl 627.12 " 

zadaniem organu nadzoru pedagogicznego jest zweryfikowanie, czy proponowane w projekcie 

uchwały połączenie w zespół jest dopuszczalne. Zatem, kurator oświaty uprawniony jest do 

wydania opinii negatywnej wówczas, gdy w projekcie połączenia placówek w zespół dostrzeże 

wadliwość związaną z wykonywanym przez niego nadzorem pedagogicznym. Argumenty 

opinii odwoływać się muszą do okoliczności, które mieszczą się w ramach sprawowanego 

przez kuratora nadzoru pedagogicznego, określonych w przytoczonych wcześniej przepisach 

art. 31 i art. 33 ustawy o systemie oświaty, w szczególności upoważniających kuratora do 

oceniania stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, 

placówek i nauczycieli, nadzorowania przestrzegania praw dziecka oraz zapewnienia 

uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki". 
Opinia Podlaskiego  Kuratora Oświaty ogranicza możliwość prowadzenia prawidłowej 

gospodarki finansowej Gminy Przerośl, a także ogranicza rolę samorządu gminnego w 

stanowieniu prawa lokalnego. Ustawowa kompetencja wyrażania przez Kuratora wiążącej 

organy samorządu terytorialnego opinii dotyczącej likwidacji szkół, w zamierzeniu 

ustawodawcy na pewno nie miała stanowić ograniczenia demokracji i samorządności 

lokalnej, wręcz przeciwnie, w naszej ocenie miała służyć utrzymaniu i promowaniu szkół 

nowoczesnych, rozwijających się, przyjaznych, o szerokiej ofercie edukacyjnej służącej 

rozwojowi uczniów.  

Rada Gminy Przerośl stwierdza, że uzasadnienie do wydanego przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty postanowienia jest lakoniczne i potwierdza fakt nieznajomości problemu 

funkcjonowania i finansowania oświaty w  gminie. 

Mając na uwadze powyższe orzeczenia Sądu  , jeżeli wszelkie wymogi formalne 

zostały przez skarżącą spełnione , Podlaski Kurator Oświaty bezzasadnie i bezpodstawnie 

wydał negatywną opinię opierając się na dowolnych przesłankach nie mających żadnego 

związku z wymaganymi przesłankami prawnymi wynikającymi z prawa materialnego do 

podjęcia uchwały. . Kurator Oświaty nie wziął pod uwagę bardzo trudnej sytuacji finansowej 

Gminy Przerośl, której budżet nie jest w stanie zapewnić finansowania Szkoły Podstawowej 
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w Pawłówce , zaś dotacja oświatowa wystarcza Gminie jedynie w części na pokrycie 

wydatków oświatowych. 

 

Ponieważ w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

4 kwietnia 2013r. I OSK 93/13 „ Opinia kuratora oświaty w przedmiocie przekazania 

prowadzenia szkoły publicznej wydana w trybie art. 5 ust. 5g u.s.o. jest aktem nadzoru 

wymienionym w art. 89 u.s.g., a nie aktem lub czynnością w rozumieniu art. 3 § 2 pkt .4 

p.p.s.a”, niniejsza skarga nie została poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. 

   

 W świetle powyższego skarżąca wnosi jak na wstępie. 

 

 

W załączeniu: 

 

1/ akta sprawy 

2/ odpis skargi wraz z załącznikami 

3/ dowód wniesienia opłaty sądowej 
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