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UCHWAŁA NR 57/XI/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 19 sierpnia 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku ze skierowanym przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Bzurach 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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Załącznik do Uchwały Nr 57/XI/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

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. 101a ww. 
ustawy stosuje się odpowiednio gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo 
przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bzurach reprezentowana przez: 

1) Barbarę Jabłońską zam. Bzury 9, 19-230 Szczuczyn 

2) Marzannę Milewską zam. Bzury 12, 19-230 Szczuczyn 

w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa zarzuca, że uchwała Nr 26/VI/11 z dnia 25 lutego 
2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach została podjęta z rażącym 
naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. 

Sprawa ta była merytorycznie analizowana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Szczuczynie. W świetle uzyskanych od Burmistrza Szczuczyna wyjaśnień jak również po wnikliwej 
analizie przedłożonych dokumentów stwierdza się, co następuje : 

1. Rada Rodziców zarzuca nie właściwe zwołanie sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 
2011 roku. 

W dniu 21 lutego 2011 r. pismem Nr Og.0002.1.2011.AK Burmistrz Szczuczyna wystąpił 
do Pana Witolda Grunwald pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie 
z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Szczuczynie w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Art. 20. 3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy 
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 
wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim. 

1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, 
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek 
obrad wraz z projektami uchwał. 

Wniosek zawierał porządek obrad, z czego najważniejszym i najistotniejszym był punkt 
dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Bzurach. Do wniosku załączony był projekt wspomnianej uchwały. W tym samym dniu 
Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymał wniosek, czyniąc na nim adnotację, iż ustala termin 
zwołania obrad sesji na dzień 25 lutego 2011 r. na godz. 16.30. W dniu 22 lutego b.r. Pan Witold 
Grunwald wydał postanowienie w sprawie zwołania VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, 
w którym określił termin obrad, czas rozpoczęcia obrad, miejsce obrad oraz porządek obrad. 
Postanowienie Przewodniczącego zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego (w sposób zwyczajowo przyjęty). Przewodniczący pisemnie zobowiązał się 
do poinformowania radnych o terminie zwołania sesji nadzwyczajnej – ustnie bądź telefoniczne 
(decyzja należała do przewodniczącego), jednocześnie informując radnych, iż dokumenty 
dotyczące sesji są do odebrania w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. Twierdzenie, iż nie wszyscy 
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radni zostali powiadomienie o sesji Rady Miejskiej nie znajduje potwierdzenia, ponieważ w sesji 
25 lutego uczestniczyło 13 radnych – nieobecny był tylko jeden radny. Podjęta uchwała w sprawie 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach faktycznie zobowiązała Burmistrza 
do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkoły, co też zostało 
w terminie uczynione przez Burmistrza – działania Burmistrza znajdują potwierdzenie 
w dokumentach znajdujących się w Urzędzie Miejskim. 

2. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego przyczyn likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach 
stwierdza się: 

Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach jest konieczność dostosowania sieci szkół 
położonych na terenie Gminy Szczuczyn do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian 
demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania 
oświatowe. Niezależnie od otrzymywanej subwencji, która nigdy nie zabezpieczała wydatków 
ponoszonych na oświatę, gmina musi ponosić w 100 proc. ciężar wydatków związanych 
z inwestycjami oraz dowozem dzieci do szkół. Od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego 
muszą być zrównoważone z dochodami bieżącymi. Tempo wzrostu wydatków bieżących 
wynikające z bardzo szybkiego wzrostu kosztów utrzymania gminnych jednostek jest dużo szybsze, 
niż wzrost bieżących dochodów gminy. Spadek liczby uczniów oraz wysokie koszty utrzymania 
szkół wymuszają konieczność dokonania analizy sieci szkół położonych w Gminie Szczuczyn 
i dostosowania jej do realnych potrzeb wynikających ze zmian demograficznych oraz związane 
z tym racjonalizowanie wydatków ponoszonych na zadania oświatowe. Główną przesłanką 
uzasadniającą likwidację szkoły jest mała liczba dzieci w szkole jak również zły stan techniczny 
budynku szkoły, wymagający dużych nakładów finansowych na przeprowadzenie remontu. Dzieci 
uczą się w systemie klas łączonych. Struktura organizacyjna obejmuje w roku szkolnym 2010/2011 
sześć oddziałów (w tym: jeden oddział w ogóle nie funkcjonuje na poziomie klasy IV) liczących 
łącznie 29 uczniów. Do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości Bzury, Niedźwiedzkie i Milewo. 
Z przeprowadzonej analizy demograficznej wynika, że liczba uczniów będzie znacząco malała. 
Likwidacja Szkoły Podstawowej w Bzurach wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych, w sposób 
zdecydowany poprawi warunki do nauki i podniesie poziom nauczania. Zwiększy bezpieczeństwo 
dzieci pokonujących drogę do i ze szkoły. Wpłynie na zracjonalizowanie wydatków finansowych 
ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych środków, celem 
polepszenia bazy dydaktycznej i oferty programowej pozostałych szkół. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna uznała, że zarówno jeden jak i drugi zarzut 
zawarty w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa jest bezzasadny i nie znajduje swego uzasadnienia 
pod względem prawnym. 

Rada Miejska w Szczuczynie podziela tę opinię. 


