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UCHWAŁA NR XXXI/268/21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz.713 i 1378) oraz art.9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r.
poz.870), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu petycji z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg
Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, postanawia nie uwzględnić petycji z przyczyn zawartych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do
przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur
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UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2021r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo nazwane
protestem w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku złożone przez Radę
Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku.

Powyższe pismo zostało przekazane pismem o sygnaturze RM.0004.2.3.2021 z dnia
19.01.2021r. przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ozimku zgodnie z kompetencją do
właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku podczas posiedzenia w dniu
21.01.2021r. po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 18 stycznia 2021r. uznała je za petycję i
pismem RM.152.2.2021 z dnia 22.01.2021r. wystąpiła o ustosunkowanie się do petycji przez
Burmistrza Ozimka.
W dniu 01.02.2021r. pismem o sygnaturze akt GZO.0701.2.2021 Mirosław Wieszołek
ustosunkował się do petycji i wskazał, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zamiar likwidacji szkoły jest
przedstawiany m.in. rodzicom uczniów tej szkoły oraz właściwemu kuratorowi oświaty. Podjęcie
przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr XXX/259/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ozimku jest zaledwie pierwszym krokiem
formalnym do tego, by procedura zaopiniowania takiego działania przez kuratora oświaty mogła
być rozpoczęta. Na dzień dzisiejszy definitywna decyzja o likwidacji ww. Szkoły lub odstąpienia
od niej nie została podjęta. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem: „Uchwała o zamiarze likwidacji
(przekształcenia) szkoły, jako akt o charakterze intencyjnym, nie zmienia ani statusu
placówki, ani też nie rozstrzyga o nawiązaniu, zmianie lub rozwiązaniu jakiegokolwiek
stosunku prawnego osób związanych z tą placówką (uczniów, nauczycieli, dyrektora). Jedynie
komunikuje, że w przyszłości może dojść do wydania odrębnej uchwały o likwidacji
(przekształceniu) szkoły na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy. Jest więc aktem indywidualnym w
takim rozumieniu, że wskazuje, iż konkretna, oznaczona z nazwy i siedziby szkoła, może ulec w
przyszłości likwidacji (przekształceniu). Rozstrzyga zatem sprawę w ramach wewnętrznej
organizacji jednostki systemu oświaty; nie jest skierowana do ogółu mieszkańców gminy, jak ma to
miejsce w przypadku aktów prawa miejscowego - nie tworzy dla nikogo żadnej reguły
postępowania. Formalna postać aktu (uchwała) jest jedynie następstwem kolegialnego charakteru
organu wydającego akt i nie determinuje jego treści, nie rozstrzyga o kreowaniu przepisów prawa”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 91348117-3539-405A-9C32-5E36C50B0E34. Podpisany

(wyrok WSA w Kielcach z dnia 2 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Ke 481/20). Tym samym kwestia
likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku na dzień dzisiejszy nie została rozstrzygnięta –
będziemy kontynuować dialog oraz zasięganie opinii zewnętrznych organów, by prawidłowo
ocenić podejmowane działania i ich skutki.
W związku z powyższym z przyczyn wyżej podanych i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rada Miejska w Ozimku postanawia nie uwzględnić petycji z dnia 18 stycznia 2021r..
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