
Projekt

z dnia  5 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez rodziców uczniów uczęszczających do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Chotowie na uchwałę Nr XLV/233/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 

2018 r.  w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, poz. 1136, poz. 1370, poz. 2451, z 2018 r. 
poz. 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Mokrsko przedkłada do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi odpowiedź 
na skargę z dnia 27 kwietnia 2018 r. złożoną przez rodziców uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Chotowie na uchwałę Nr XLV/233/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 2018 r.  
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.

2. Treść odpowiedzi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 18 maja 2018 r.

Mokrsko, dnia 29 maja 2018r.

Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135, 90-434
Łódź

Skarżący: zam.  98-345 Mokrsko

Organ: Rada Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko

sygn. akt III DK/Łd 19/18

Odpowiedź na skargę

Działając w oparciu o treść art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t. j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) Rada Gminy Mokrsko przekazuje 
skargę z dnia 27 kwietnia 2018 r. złożoną przez  zam.  98-345 Mokrsko i wnosi o jej oddalenie.

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia 20 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Mokrsko przekształciła z końcem roku szkolnego 
2017/2018 t. j. z dniem 31 sierpnia 2018 r. Publiczną Szkołę Podstawową w Chotowie, Chotów 94a, 98-345 
Mokrsko, obejmującą klasy I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym funkcjonującym przy tej szkole 
w Publiczną Szkolę Podstawową w Chotowie obejmującą klasy I-IV wraz z oddziałem przedszkolnym.

Zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przepisy ust. 1-8 
i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Jak wynika z ust. 1 tego 
artykułu Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana (przekształcona) 
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.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Szkoła lub placówka 
publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Organ dochował wymagań proceduralnych związanych przekształceniem szkoły publicznej.

Uchwałą NR XLI/216/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. wyrażono zamiar przekształcenia z końcem roku 
szkolnego 2017/2018 t. j. z dniem 31 sierpnia 2018 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie, Chotów 
94a, 98-345 Mokrsko, obejmującej klasy I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym funkcjonującym przy tej 
szkole w Publiczną Szkołę Podstawową w Chotowie obejmującą klasy I - IV wraz z oddziałem 
przedszkolnym.

 Organ przed przekształceniem szkoły uzyskał pozytywną opinię kuratora oświaty a także zawiadomił 
o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców dzieci do niej uczęszczającej i organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Na podstawie  art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r., 
Nr 79, poz. 854 ze zm.) o zamiarze przekształcenia szkoły powiadomiono reprezentatywne związki 
zawodowe w rozumieniu  ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
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Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080). O podjęciu 
uchwały zawiadomiono także organ prowadzący. Dzieciom uczęszczającym do klas V-VIII zapewniono 
możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.

Organ dochował więc wszystkich wymogów formalnych związanych z przekształceniem szkoły. 
Jednocześnie w  89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie wskazano żadnych 
okoliczności jakimi kierować ma się Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły. 
W związku z tym należy uznać, iż ocena zasadności przekształcenia szkoły została pozostawiona uznaniu 
organu. 

Decyzja o przekształceniu szkoły wynika z następujących  przyczyn. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Chotowie była szkołą 6 klasową. Na skutek reformy oświaty wszystkie dotychczasowe szkoły 6 klasowe 
zostały z mocy prawa przekształcone w szkoły 8 klasowe. Budynek, w którym mieści się Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Chotowie, posiada ograniczenia lokalowe uniemożliwiające funkcjonowanie Szkoły 
w strukturze klas I-VIII. Prowadzenie  szkoły w systemie klas I-VIII wymagałoby rozbudowy budynku. 
Przedmiotowy budynek to dawny dwór obecnie wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Jego rozbudowa 
byłaby związana z uzyskaniem zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Oddział 
w Sieradzu i wymagałaby dużych nakładów finansowych.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w przypadkach 
uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe obejmujące strukturą 
organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV. Nie jest więc możliwe prowadzenie szkoły w dotychczasowej 
strukturze klas I-VI.

W roku 2016r. wydatki na szkołę Publiczną Szkołę Podstawową w Chotowie, wyniosły 429.793,84 zł 
a subwencja oświatowa 211.181,08 zł co oznacza, iż budżet Gminy Mokrsko dołożył do jej funkcjonowania 
kwotę 218.612,76 zł.

W roku szkolnym 2016/17 koszt przypadający na jednego ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Chotowie był najwyższy z wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy i niemal 
dwukrotnie wyższy od średniej.

Lp. Nazwa placówki Wydatki na Publiczne 
Szkoły Podstawowe

( bez inwestycji)* - zł

Koszt na 1 ucznia-  
zł

Liczba uczniów                            
w placówce

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa                    
w Mokrsku

1.022.772,28 6.818,48 150

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa                     
w Komornikach

822.944,71 12.660,68 65

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa                    
w Ożarowie

795.346,85 12.427,29 64

4. Publiczna Szkoła 
Podstawowa                
w Krzyworzece

800.765,51 15.399,33 52

5. Publiczna Szkoła 
Podstawowa                  
w Chotowie

465.087,10 21.140,32 22

RAZEM:    3.906.916,45   11.067,75 353

Mając na uwadze, iż koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie są najwyższe 
z placówek oświatowych na terenie Gminy Mokrsko w przeliczeniu na jednego ucznia a subwencja 
oświatowa nie pokrywa nawet połowy kosztów jej funkcjonowania, Rada Gminy Mokrsko uznała, że 
niecelowe jest ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z jej rozbudową. Jednocześnie wzięto pod 
uwagę sprzeciw rodziców dzieci uczęszczających do szkoły wobec jej likwidacji. Przyjęto więc rozwiązanie 
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kompromisowe polegające na zachowaniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie przy jednoczesnym 
ograniczeniu jej struktury do klas I-IV.
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