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UCHWAŁA NR 41/IX/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego 
do Rady Miejskiej w wyniku podjęcia uchwały Nr 26/VI/11 z dnia 25 lutego 2011 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. W związku ze skierowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału 
w Grajewie Oś. Południe 34 wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia uchwały 
Nr 26/VI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Bzurach, postanawia się odmówić podjęcia działań skutkujących zmianą bądź 
uchyleniem przedmiotowej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wzywającego do usunięcia naruszenia prawa 
powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie 
zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu 
administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć 
uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.” Przepis ten , na mocy art. 101 a ww. ustawy stosuje 
się odpowiednio gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane 
czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału w Grajewie z siedzibą : 19-200 Grajewo Os. Południe 34 w wezwaniu do usunięcia naruszenia 
prawa zarzuca „celowe działanie zmierzające do uniemożliwienia Zarządowi Oddziału ZNP w Grajewie 
wyrażenia opinii do projektu uchwały podjętej 25 lutego 2011 r. Nr 26/VI/11 w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach – co stanowi naruszenie 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.).” Sprawa ta była 
merytorycznie analizowana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szczuczynie. W świetle 
uzyskanych od Burmistrza Szczuczyna wyjaśnień jak również analizie przedłożonych dokumentów 
ustalono: 

1) W dniu 01.02.2011 r. zostało skierowane do Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału 
w Grajewie pismo nr Og.0123.1-1.2011 zawierające prośbę o wyrażenie opinii dotyczącej projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach 
zawierające uzasadnienie podjęcia przedłożonej do zaopiniowania uchwały. 

2) Zwrotne potwierdzenie odbioru zawiera datę 07.02.2011 r. pokwitowania przesłanego pisma przez 
ZNP. 

3) W dniu 28 lutego 2011 r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Szczuczynie, która w porządku obrad 
zawierała punkt dotyczący podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie. Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Szczuczynie przedstawił porządek dzienny posiedzenia i poinformował, że z uwagi na to, „że nie 
otrzymaliśmy opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Bzurach od Kuratora Oświaty oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego uchwała nie będzie tematem 
dzisiejszej sesji.” Zmiana porządku obrad została przegłosowana. 

4) W dniu 3 marca 2011 r. wpłynęła adresowana do Burmistrza Szczuczyna opinia Związku 
Nauczycielstwa Polskiego z dnia 2 marca 2011 r. nr 053-3/2011 podpisana przez Prezesa Oddziału 
ZNP Bogumiłę Kierznowską. Zarząd ZNP w Grajewie negatywnie zaopiniował projekt przedłożonej 
uchwały. 

5) Pismem z dnia 8 marca 2011 r. nr Og.0123.1-3.2011 Burmistrz Szczuczyna odrzucił w całości 
stanowisko związku odnosząc sie kolejno do przedstawionych uwag i zarzutów. 

Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły lub uchwała o likwidacji szkoły są aktami prawnymi 
podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku 
zawodowego stosowanie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 854 z e zm.), z tym że przedstawienie do zaopiniowania 
projektu jednej z nich oznacza dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 2. Taką 
uchwałę na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjął w dniu 29 listopada 2010 r. 
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów – sygn. akt I OPS 2/10, w związku 
z rozbieżności, jakie powstały w tym zakresie w orzecznictwie sądów administracyjnych. 
Eliminowanie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych należy do ustawowych 
kompetencji NSA. 
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Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna uznała, że zachowane zostały wymagane 
procedury i brak jest podstaw do uznania zarzutów Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu 
Oddziału w Grajewie. 

Rada Miejska w Szczuczynie podziela tę opinię. 


