
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNIK-I.4131.386.2019 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

Rada Miejska w Pabianicach 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) 

stwierdzam nieważność: 

uchwały Nr V/62/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie projektu 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pabianice oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 

Uzasadnienie  

 Dnia 9 kwietnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Pabianicach organ nadzoru wysłał zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania w sprawie ww. uchwały wskazując zastrzeżenia dotyczące możliwości podjęcia 

uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Pabianice oraz braku pozytywnej opinii kuratora oświaty w przedmiotowym zakresie. 

 W wyjaśnieniach udzielonych 12 kwietnia 2019 r. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Pabianicach poinformowano, że gmina przyjęła takie rozwiązanie w celu uzyskania opinii Łódzkiego 

Kuratora Oświaty i związków zawodowych. Zdaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach, 

art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) nie mówi 

wprost o zakazie podjęcia uchwały w zakresie projektu planu sieci szkół, a przyjęcie projektu w/w planu 

leży w kompetencji Rady Miejskiej. Podkreślono także, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego 

Kuratora Oświaty podjęta zostanie uchwała o sieci szkół, a w przypadku zastrzeżeń wprowadzone zostaną 

zaproponowane zmiany. 

 Organ nadzoru prezentuje w niniejszej sprawie następujący pogląd. 

 Przedmiotową uchwałę podjęto z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej. Jako podstawę do 

uchwalenia ww. uchwały wskazano art. 39 ust. 5 i 5a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych wskazując przy tym adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wskazane przepisy nie dają gminie podstawy do podjęcia 

uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych. Uchwalenie projektu 

było możliwe na podstawie art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). Uprawniał on jednak organ stanowiący do 

podjęcia takiej uchwały w celu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, a w konsekwencji przyjęcie przez radę do dnia 31 marca 2017 r. uchwały w sprawie 
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dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Tym samym w obecnym stanie prawnym, 

art. 206 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nie może stanowić delegacji do 

podjęcia przedmiotowej uchwały, ponieważ zawarte tam upoważnienie miało charakter jednorazowy. 

 Odnosząc się do wyjaśnień udzielonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach należy 

podkreślić, że mając na uwadze art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każde działanie władzy 

publicznej powinno znajdować uzasadnienie w przepisie aktu prawnego wyższego rzędu. Organy władzy 

publicznej nie mogą domniemywać swych kompetencji. Takie działanie należy uznać za niezgodne 

z fundamentami demokratycznego państwa prawa, którym zgodnie z art. 2 ustawy zasadniczej jest 

Rzeczypospolita Polska. Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, do istotnego 

naruszenia prawa należy zaliczyć naruszenie przez organ gminy podejmujący uchwałę lub zarządzenie 

przepisów o właściwości, podjęcie takiego aktu bez podstawy prawnej, wadliwe zastosowanie normy 

prawnej będącej podstawą prawną podjęcia aktu (wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt 

I SA/Łd 861/12; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 674/17; wyrok 

WSA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 302/18). W postępowaniu 

administracyjnym nie stosuje się zasady, że wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone. Dlatego 

nielegalne jest zarówno działanie organu podjęte niezgodnie z obowiązującymi przepisami jak i działanie 

bez podstawy prawnej (wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 maja 1996 r., sygn. akt III SA 535/95). 

W związku z powyższym przepis art. 39 ustawy Prawo oświatowe nie musi wprost zakazywać wydania 

przedmiotowej uchwały. Wystarczy bowiem, że nie kreuje delegacji dla gminy do jej podjęcia. 

 Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, ustalenie planu sieci publicznych szkół 

następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi 

odpowiednio w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a ustawy Prawo oświatowe. Z wyjaśnień udzielonych przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach wprost wynika, że projektu uchwały nie przedstawiono do 

zaopiniowania Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty. Utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych 

pogląd głosi, że w przepisie art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe przewidziano ograniczenie 

samodzielności samorządu terytorialnego uzależniając ustalenie planu sieci szkół (podstawowych oraz 

ponadpodstawowych i specjalnych) od pozytywnej opinii kuratora oświaty (…) kurator oświaty nie może 

wydać negatywnej opinii z przyczyn innych niż określone w art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe (wyrok 

WSA w Łodzi z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 519/18; por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 

26 września 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 517/18). 

 W sytuacji, w której przedmiotowa uchwała w sposób istotny narusza prawo, a zwłaszcza 

art. 39 ust. 5 i 8 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wydanie 

rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione i należało orzec jak na wstępie. 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Łodzi (90–434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od 

daty jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach. 

  

 Wojewoda Łódzki 

 

 

Zbigniew Rau 

Do wiadomości: 

Prezydent Miasta Pabianice 
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