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UCHWAŁA NR 58/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 34/VIII/11 z dnia 30 marca 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 34/VIII/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie 
z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie 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 58/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 34/VIII/11 z dnia 30 marca 
2011 r. w sprawie 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 naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego 
wynika: 

Art. 59. 1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana 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 odpowiednio o tym 
samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo 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. 

W dniu 25 lutego 2011 r. Rada Miejska w Szczuczynie podjęła uchwałę Nr 26/VI/11 w sprawie 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach. Z ustaleń wynika, że: 

1) 25 luty 2011 r. to był piątek, 

2) sesja na której podjęta została ww. uchwała odbyła się w godzinach popołudniowych, 

3) Urząd Pocztowy w Szczuczynie jest czynny od poniedziałku do piątku do godz. 15.00 Burmistrz 
wydał polecenie służbowe pracownikowi Urzędu Miejskiego w Szczuczynie dotyczące przekazania 
pisma informującego o podjętej przez Radę Miejską w Szczuczynie uchwale w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach oraz o przyczynach warunkujących konieczność podjęcia 
takiej decyzji, rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Bzurach. 

Tego typu postępowanie uzasadnione było tym, iż wcześniej Burmistrz będąc na zebraniach 
z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Bzurach na których szczegółowo omawiał temat 
zamiaru likwidacji szkoły – rodzice odmawiali podpisywania się na liście obecności. Zatem 
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słusznie przyjęto założenie, że organizując kolejne spotkanie z rodzicami, na którym zostaliby 
poinformowani o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej, zgodnie z podjętą w dniu 25 lutego 
2011 r. uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie, kategorycznie odmówiliby podpisu na liście 
obecności, a tym samym zawiadomienie stałoby się nieskuteczne. 

Sporządzona przez Dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Bzurach lista opiekunów prawnych 
uczniów została zweryfikowana przez pracownika ewidencji ludności Urzędu Miejskiego 
w Szczuczynie i według tak sporządzonej listy dostarczane były pisma. Zawiadomienia zostały 
sporządzone odrębnie dla każdego z rodziców (opiekunów) uczniów. Wyznaczony pracownik 
26 lutego 2011 r. (sobota) wykonał polecenie Burmistrza. W większości adresaci odmawiali 
przyjęcia pisma i tak zaznaczono na zwrotnym potwierdzeniu odbioru „Adresat odmówił w dniu 
26.02.2011 r. przyjęcia przesyłki listowej” wraz z podpisem osoby doręczającej. 

Zgodnie z art. 39 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez 
pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Jeśli chodzi 
o „pokwitowanie", będzie to dokument wystawiony przez odbierającego, na podstawie którego 
ustalić będzie można co najmniej jego podpis ze wskazaniem daty doręczenia. W przypadku gdy 
adresat w ogóle odmówił przyjęcia pisma (przesyłki) doręczający czyni adnotację o odmowie 
jego przyjęcia, a poczta lub inny upoważniony organ lub pracownik zwraca pismo nadawcy 
wraz z tą adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy, a pismo uznaje się doręczone 
w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata (art. 47 k.p.a.) – co miało miejsce w większości 
adresatów. 

W dniu 28 lutego dostarczono pismo wraz z uchwałą Nr 26/VI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie 
z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bzurach Podlaskiemu 
Kuratorowi Oświaty w Białymstoku co potwierdza zwrotne potwierdzenia odbioru. 

Można przypuszczać, że rodzice odmawiając przyjęcia przesyłki listowej uważali, że nie została 
im doręczona. Art. 47 kodeksu postępowania administracyjnego wyraźnie określa: 

„Art. 47. § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny 
organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą 
odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu 
odmowy jego przyjęcia przez adresata.” 

2. 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 
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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. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w przypadku pierwszego zarzutu tj. naruszenia art. 59 ust. 
1 ustawy o systemie oświaty procedury zostały zachowane, a w przypadku drugiego zarzutu - 
po analizie stwierdza się, że brak jest podstaw prawnych do uznania, że sesja w dniu 25 lutego została 
zwołana niezgodnie z prawem. Komisja Rewizyjna uznała, że zachowane zostały wymagane 
procedury i brak jest podstaw do uznania zarzutów Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bzurach 
za zasadne. 

Rada Miejska w Szczuczynie podziela tę opinię. 


