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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.),

stwierdzam nieważność

§ 3 uchwały nr XXXI/237/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -  Prawo 
oświatowe przez Gminę Sobótka oraz jej Załącznika nr 4.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Sobótce, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) -  dalej jako: ustawa, podjęła na sesji w dniu 30 marca 2017 r. uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -  
Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka -  dalej jako: uchwała.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 5 kwietnia 2017 r.

W  toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że jej § 3 oraz Załącznik nr 4 zostały podjęte 
z istotnym naruszeniem art. 210 ust. 1 ustawy w związku z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), polegającym na działaniu poza granicami upoważnienia 
zawartego w ustawie.

Uchwała podejmowana na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy, określać ma -  co wynika expressis verbis z 
brzmienia tego przepisu -  normy dostosowujące sieć 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.

Tymczasem zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały: „W gminie Sobótka prowadzona jest opieka przedszkolna 
w placówkach publicznych i niepublicznych. Określa Załącznik 4 do niniejszej uchwały” . W  § 3 ust. 2 ustalono 
zaś, że: „Na podstawie art. 31 ust. 9 i art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Gmina Sobótka 
od dnia 1 września 2017 r. zapewni w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 
w Rogowie Sobóckim i Świątnikach możliwość realizowania wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom 
w wieku od 3 do 6 lat na terenie Gminy Sobótka”. W  Załączniku nr 4 do uchwały zawarto natomiast informacje 
dotyczące demografii i miejscach realizacji wychowania przedszkolnego.

Oznacza to, że w uchwale, której zakres przedmiotowy został przez ustawę ograniczony do sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów, wprowadzono regulacje dotyczące przedszkoli. Skoro zaś konstytucyjnym 
uprawnieniem organów stanowiących prawo miejscowe jest -  zgodnie z art. 94 Konstytucji RP -  stanowienie 
aktów tego prawa na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie, to nie ulega wątpliwości, że 
wszelkie regulacje, które podejmowane są poza granicami upoważnienia stanowią istotne naruszenie prawa.

Należy zauważyć, że do ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych upoważnia radę gminy art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35). Uchwała 
podejmowana na tej podstawie ma jednak charakter autonomiczny w stosunku do uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -  
Prawo oświatowe. Brak możliwości dokonywania swoistego przemieszania materii obu uchwał wynika zaś 
nie tylko z przyjętych powszechnie zasad techniki prawodawczej, ale również z odmiennego charakteru 
prawnego obu uchwał i trybu ich podejmowania. Tym samym sieć prowadzonych przez gminę publicznych



przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych musi być ustalona przez radę gminy 
w odrębnej uchwale.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru -  
Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak


