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z dnia  20 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXI/10/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podlaskiego Kuratora 
Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego 

w Pawłówce

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446, 
poz. 1579 i poz. 1948. ) oraz art. 59 ust. 2c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169; z 2017r. poz.60) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wnieść zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podlaskiego 
Kuratora Oświaty w Białymstoku z dnia 14 marca 2017r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru 
likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pawłówce.

2. Szczegółowe uzasadnienie zażalenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Upoważnia się Wójta Gminy Przerośl do złożenia zażalenia na opinię, o której mowa w § l do Ministra 
Edukacji Narodowej 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 2017.03.24 

 

      Minister Edukacji Narodowej 

      za pośrednictwem 

      Podlaskiego  Kuratora Oświaty  

 

 

 

 

 

    ZAŻALENIE 

 

na postanowienie Podlaskiego  Kuratora Oświaty  z dnia 14 marca 2017r.  

 wyrażające negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Pawłówce 

 

 

Na podstawie art. 59 ust. 2c pkt. 1  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2016r. poz. 1943 z poźn. zm.), w związku z art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania  administracyjnego Rada Gminy Przerośl  wnosi zażalenie na 

postanowienie  Podlaskiego  Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017r. . w przedmiocie 

wyrażenia negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Pawłówce  -z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszego zażalenia,  

 

wnosząc o 

 

uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, 

ewentualnie o jego zmianę. 

 

     UZASADNIENIE 

 

 W dniu 7 lutego 2017 r. Rada Gminy Przerośl podjęła Uchwałę Nr XIX/137/2017 w 

sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przerośl, a w tym 

Punktu Przedszkolnego w Pawłówce.  Postanowieniem z dnia 14 marca 2017r. Podlaski 

Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Pawłówce. 

 W uzasadnieniu postanowienia Kurator poinformował, że wpłynęły do niego pisma 

rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce, oraz Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce. 

Oba pisma zawierały informacje dotyczące przyszłej organizacji edukacji przedszkolnej w 

oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Pawłówce. Rodzice podnosili, że w 

jednym oddziale przedszkolnym będą przebywały dzieci w wieku 3-6 lat. W związku z 
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powyższym Podlaski Kurator Oświaty pismem z dnia 21 lutego 2017 oraz pismem z dnia 28 

lutego 2017r. zwrócił się do Wójta Gminy Przerośl o wyjaśnienia i uzupełnienie informacji w 

przedmiotowej sprawie. Odpowiedź wpłynęła do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 

27 lutego 2017r. oraz w dniu 8 marca 2017r. W piśmie z dnia 27 lutego 2017 r., 

Wnioskodawca wyjaśnia, że po likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pawłówce, dzieci w 

wieku 3-6 lat (przewidywana liczba 24) będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej w Pawłówce i będą przebywały pod opieką jednego nauczyciela. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji sprawy Kurator stwierdził , że 

Wnioskodawca nie odbył konsultacji społecznych w sprawie likwidacji z dniem 1 września 

2017 r. Punktu Przedszkolnego w Pawłówce. Zatem rodzice dzieci nie mieli możliwości 

zajęcia stanowiska w tej sprawie. 

Argumentem wskazanym przez Wnioskodawcę, a przemawiającym za likwidacją w jego 

ocenie, jest mała liczba dzieci. Tymczasem z treści uzupełnienia wniosku przesłanego przez 

Urząd Gminy Przerośl wynika, że prognoza demograficzna na trzy kolejne lata szkolne jest 

dobra bowiem w roku 2017/2018 liczba dzieci wynosić będzie 24, w roku 2018/2019 - 19 zaś 

w roku 2019/2020 - 23. 

 Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 

r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr. 

61 poz. 624 z późn. zm.) podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział 

obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Zatem utworzenie jednego oddziału 

przedszkolnego, do którego będą uczęszczać dzieci w wieku 3-6 lat nie spełnia kryteriów 

wskazanych w przywołanym przepisie prawnym. Nie ma podstaw, aby dzieci o takiej 

rozpiętości wiekowej, a przez to o zróżnicowanym rozwoju psychofizycznym były w jednym 

oddziale przedszkolnym. 

Mając na względzie wszystkie opisane uwarunkowania, pozytywne prognozy demograficzne, 

dbałość o bezpieczeństwo dzieci oraz o właściwą organizację edukacji przedszkolnej, 

zasadnym jest wydanie negatywnej opinii w sprawie. 

 Zarzuty podnoszone w zaskarżonej opinii są w ocenie Rady całkowicie bezzasadne . 

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

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

prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego, Rada  powinna była zasięgać 

konsultacji społecznych. Zgodnie z art. 59 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty szkoła publiczna,  może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez 
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organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym 

samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 

miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców 

uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 

danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu 

terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

 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. 

 Zupełnie dowolna nie poparta faktami oraz innymi dowodami niż te które zostały 

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

demograficznej na następne lata odnośnie liczby dzieci które uczęszczałyby do Punktu 

Przedszkolnego w Pawłówce . W prognozie demograficznej ujęte zostały również dzieci 3 i 4 

letnie które nie są objęte obowiązkiem przedszkolnym. Wszystkie dzieci będą miały 

zapewnione miejsca w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Pawłówce oraz 

oddziale przedszkolnym w Przerośli. 

 Należy podkreślić, że wyrażona opinia opiera się na dowolnych ustaleniach, 

nie popartych wyczerpującym rozpatrzeniem argumentów przedstawionych przez organ 

prowadzący. Co prawda przepisy ustawy o systemie oświaty nie określają kryteriów 

opiniowania zamiaru likwidacji szkół, a opinia wydawana jest w ramach uznania 

administracyjnego, to w ocenie Rady Gminy uznanie to nie może mieć charakteru dowolnego. 

Kurator Oświaty nie wziął pod uwagę bardzo trudnej sytuacji finansowej Gminy Przerośl, 

której budżet nie jest w stanie zapewnić finansowania Punktu Przedszkolnego, zaś dotacja 

oświatowa wystarcza Gminie jedynie w części na pokrycie wydatków oświatowych. 

 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 /.  
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 W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 

10 grudnia 2014 r., sygn. akt  „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 

WSA w 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". 

 W wyroku z dnia 9 stycznia 2008r. I SA /Wa 1569/07  WSA w Warszawie  stwierdził 

"  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 ". 

 Organ wydający opinię nie dokonał oceny materiału dowodowego i w ocenie 

organu prowadzącego, postanowienie zostało wydane z naruszeniem zasad wyrażonych w art. 

7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

2016r. poz. 23 z pózn. zmn. ), który mówi, że w toku postępowania organy administracji 

publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie 

czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia 
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sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. W odniesieniu do 

całej społeczności lokalnej, a nie tylko nielicznej jej grupy.  

Organ przed wydaniem opinii powinien w sposób wyczerpujący zebrać niezbędny do 

wydania opinii materiał dowodowy i na tej podstawie dokonać wszechstronnej oceny 

okoliczności istotnych co do takiego rozstrzygnięcia.   

Postanowienie 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.  

 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. 

 

W załączeniu: 

Uchwała Nr XXII/10/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 24.03.2017r. 
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Uzasadnienie

W dniu 7 lutego 2017 r. Rada Gminy Przerośl podjęła Uchwałę Nr XIX/137/2017 w sprawie zamiaru
likwidacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przerośl, a w tym Punktu Przedszkolnego w Pawłówce.
Postanowieniem z dnia 14 marca 2017r. Podlaski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji
Punktu Przedszkolnego w Pawłówce.

W uzasadnieniu postanowienia Kurator poinformował, że wpłynęły do niego pisma rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej w Pawłówce, oraz Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce.

Oba pisma zawierały informacje dotyczące przyszłej organizacji edukacji przedszkolnej w oddziale
przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Pawłówce. Rodzice podnosili, że w jednym oddziale przedszkolnym
będą przebywały dzieci w wieku 3-6 lat. W związku z powyższym Podlaski Kurator Oświaty pismem z dnia
21 lutego 2017 oraz pismem z dnia 28 lutego 2017r. zwrócił się do Wójta Gminy Przerośl o wyjaśnienia
i uzupełnienie informacji w przedmiotowej sprawie. Odpowiedź wpłynęła do Kuratorium Oświaty
w Białymstoku w dniu 27 lutego oraz w dniu 8 marca 2017 r. 2017 r. W piśmie z dnia 27 lutego 2017 r.,
Wnioskodawca wyjaśnia, że po likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pawłówce, dzieci w wieku 3-6 lat
(przewidywana liczba 24) będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pawłówce
i będą przebywały pod opieką jednego nauczyciela.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji sprawy Kurator stwierdził , że Wnioskodawca
nie odbył konsultacji społecznych w sprawie likwidacji z dniem 1 września 2017 r. Punktu Przedszkolnego
w Pawłówce. Zatem rodzice dzieci nie mieli możliwości zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Argumentem wskazanym przez Wnioskodawcę, a przemawiającym za likwidacją w jego ocenie, jest mała
liczba dzieci. Tymczasem z treści uzupełnienia wniosku przesłanego przez Urząd Gminy Przerośl wynika, że
prognoza demograficzna na trzy kolejne lata szkolne jest dobra bowiem w roku 2017/2018 liczba dzieci
wynosić będzie 24, w roku 2018/2019 - 19 zaś w roku 2019/2020 - 23.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr. 61 poz. 624 z późn. zm.)
podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Zatem
utworzenie jednego oddziału przedszkolnego, do którego będą uczęszczać dzieci w wieku 3-6 lat nie spełnia
kryteriów wskazanych w przywołanym przepisie prawnym. Nie ma podstaw, aby dzieci o takiej rozpiętości
wiekowej, a przez to o zróżnicowanym rozwoju psychofizycznym były w jednym oddziale przedszkolnym.

Mając na względzie wszystkie opisane uwarunkowania, pozytywne prognozy demograficzne, dbałość
o bezpieczeństwo dzieci oraz o właściwą organizację edukacji przedszkolnej, zasadnym jest wydanie
negatywnej opinii w sprawie.

Zarzuty podnoszone w zaskarżonej opinii są w ocenie Rady całkowicie bezzasadne .

W pierwszej kolejności skarżąca pragnie podnieść, że żaden przepis prawa nie nakazuje aby podejmując
uchwałę w sprawie przekazania szkoły , w drodze umowy, osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu
terytorialnego, Rada powinna była zasięgać konsultacji społecznych. Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty szkoła publiczna, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego
przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki
w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora
oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego
typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

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.

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 Punktu Przedszkolnego w Pawłówce . W prognozie
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demograficznej ujęte zostały również dzieci 3 i 4 letnie które nie są objęte obowiązkiem przedszkolnym.
Wszystkie dzieci będą miały zapewnione miejsca w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
w Pawłówce oraz oddziale przedszkolnym w Przerośli.

Należy podkreślić, że wyrażona opinia opiera się na dowolnych ustaleniach, nie popartych wyczerpującym
rozpatrzeniem argumentów przedstawionych przez organ prowadzący. Co prawda przepisy ustawy o systemie
oświaty nie określają kryteriów opiniowania zamiaru likwidacji szkół, a opinia wydawana jest w ramach
uznania administracyjnego, to w ocenie Rady Gminy uznanie to nie może mieć charakteru dowolnego. Kurator
Oświaty nie wziął pod uwagę bardzo trudnej sytuacji finansowej Gminy Przerośl, której budżet nie jest w stanie
zapewnić finansowania Punktu Przedszkolnego, zaś dotacja oświatowa wystarcza Gminie jedynie w części na
pokrycie wydatków oświatowych.

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 /.

W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn.
akt  „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 WSA w 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".

W wyroku z dnia 9 stycznia 2008r. I SA /Wa 1569/07 WSA w Warszawie stwierdził " 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 ".

Organ wydający opinię nie dokonał oceny materiału dowodowego i w ocenie organu prowadzącego,
postanowienie zostało wydane z naruszeniem zasad wyrażonych w art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23 z pózn. zmn. ), który mówi, że w toku
postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron
podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia
sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. W odniesieniu do całej społeczności
lokalnej, a nie tylko nielicznej jej grupy.

Organ przed wydaniem opinii powinien w sposób wyczerpujący zebrać niezbędny do wydania opinii materiał
dowodowy i na tej podstawie dokonać wszechstronnej oceny okoliczności istotnych co do takiego
rozstrzygnięcia.

Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty ogranicza możliwość prowadzenia prawidłowej gospodarki
finansowej Gminy Przerośl, a także ogranicza rolę samorządu gminnego w stanowieniu prawa lokalnego.
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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.

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.
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