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Uchwała Nr VII/63/15 
Rady Gminy w Gnojniku 
z dnia 16 czerwca 2015 r. 

 
 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z Uchwałą Nr V/44/15 

z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych 

gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy w Gnojniku 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Odmawia uchylenia uchwały nr V/44/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 marca 

2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na 

terenie Gminy Gnojnik, stosownie do żądania mieszkańców Gminy Gnojnik (rodziców 

uczniów z terenu sołectw Biesiadki i Żerków) zawartego w wezwaniu do usunięcia 

naruszenia prawa z dnia 31 marca 2015 r. z przyczyn faktycznych i prawnych 

wskazanych w uzasadnieniu uchwały stanowiącej jej załącznik.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

          Janusz Zych 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/63/15 Rady Gminy w Gnojniku 
z dnia 16 czerwca 2015 r. 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  
 

W dniu 23 marca 2015 r. Rada Gminy w Gnojniku podjęła uchwałę nr V/44/15 w sprawie ustalenia planu 
sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik.  

 
Mieszkańcy Gminy Gnojnik (rodzice uczniów z terenu sołectw Biesiadki i Żerków),pismem z dnia 31 marca 
2015 r., na podstawie art. 101  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 ze zm.) wezwali Radę Gminy Gnojnik do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem przez Radę 
Gminy w dniu 23 marca 2015 r. uchwały nr V/44/15 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik. 
 
W ocenie Rady Gminy Gnojnik wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest nieuzasadnione ze względu na 
okoliczności wskazane poniżej.  
 
Rada Gminy Gnojnik w dniu 23 marca 2015 r. działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ,art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm. ) oraz art. 17 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm. ) podjęła  
uchwałę nr V/44/15 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie 
Gminy Gnojnik. W dniu 25 marca 2015 r. przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego ( DZ. URZ. WOJ. 2015.1682).   
 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty  Rada Gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan 
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, 
z zastrzeżeniem art. 58 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy 
podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
 

Określenie obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik nastąpiło w związku z odpowiednim, 
równoległym ustaleniem planu sieci szkolnej z uwagi na fakt, iż  obie te kwestie muszą być ze sobą spójne. 
Ustalona sieć publicznych gimnazjów została zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim małoletnim 
spełnienie obowiązku szkolnego.   
 

Rada Gminy w Gnojniku,  mając świadomość, iż zmiany obowiązującego planu sieci szkolnej oraz ustalenie 
nowych granic obwodów nie powinny być dokonywane w trakcie trwania roku szkolnego, w § 5 uchwały z dnia 
23 marca 2015 r., postanowiła, że uchwała jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 
2015 r.  Takie postanowienie czyni zadość art. 17 ust. 4 w związku z art. 63 ustawy o systemie oświaty.  
 

Interweniujący rodzice uczniów z terenu sołectw Biesiadki oraz Żerków, zarzucają Radzie Gminy Gnojnik, 
że podejmując uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie 
Gminy Gnojnik, naruszyła art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

 
Art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, że szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, 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. Natomiast zgodnie z art. 59 ust. 6 tajże ustawy przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje 
się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. 
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Mając na uwadze przedmiot kwestionowanej uchwały stwierdzić należy, iż w/w przepisy prawa nie mają 

zastosowanie w niniejszej sprawie. Na mocy uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Gnojnik, nie doszło do likwidacji jakiejkolwiek jednostki działającej na 
terenie Gminy jak również do jej przekształcenia, co w konsekwencji prowadziłoby to konieczności uruchomienia 
procedury określonej w art. 59 ustawy o systemie oświaty.  

 
Stanowisko interweniujących rodziców jest nie zasadne, zwłaszcza że sprowadza się do przekonania 

o obowiązku stosowanie w niniejszej sprawie odrębnej, o zaostrzonych rygorach procedury likwidacyjnej, mimo iż 
wyraźnie w art. 59 ustawy została ona zastrzeżona przez ustawodawcę do przypadków likwidacji szkoły 
ewentualnie jej przekształcenia co w niniejszej sprawie nie ma miejsca. Procedura ta nie ma zastosowania 
w jakimkolwiek zakresie do kwestii ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów. 

 
Odnosząc się do przywołanego przez interweniujących orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r. wydanego pod sygn. akt: I OSK 3045/13 wskazuje, iż zapadło ono w innym 
stanie faktycznym aniżeli przedmiot uchwały Rady Gminy w Gnojniku z dnia 23 marca 2015 r. Powyższe 
orzeczenie zapadło na kanwie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół i odnosi się do tej 
problematyki a nie do kwestii ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów. 

 
Mając na uwadze powyższe Rada Gminy w Gnojniku uznaje wezwanie za nieuzasadnione.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

          Janusz Zych 

 
 
 
 
  
 

 


