UCHWAŁA NR XXI/111/2012
RADY GMINY PACYNA
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie skargi Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na
uchwałę Rady Gminy Pacyna
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ) Rada Gminy Pacyna
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że skarga z dnia 03 września 2012r. Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr XVIII/87/2012
Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skrzeszewach jest
nieuzasadniona.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna, w tym do:
1. Udzielenia odpowiedzi na niniejszą skargę,
2. Reprezentowania Rady Gminy Pacyna w postępowaniu sądowym wywołanym skargą, w tym do
ustanowienia pełnomocnika procesowego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna
Stanisław Kołodziejczyk
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Uzasadnienie
W dniu 28 lutego 2012r. Rada Gminy Pacyna podjęła uchwały nr XV/79/2012 w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzeszewach oraz uchwałę nr XV/80/2012 w sprawie
zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzeszewach. O zamiarze
likwidacji Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewach rodzice uczniów zostali zawiadomieni w dniu 15
i 25 lutego 2011r. na zebraniach w Skrzeszewach, w dniu 2 marca 2011r. na zebraniu wiejskim w sołectwie Raków
oraz w dniu 1 lutego 2012r. na zebraniu w Skrzeszewach. Ponadto rodzice zostali zawiadomieni o zamiarze
likwidacji tych placówek na sesji Rady Gminy Pacyna w dniu 28 lutego 2012r. Uchwały Rady Gminy Pacyna
z dnia 28 lutego 2012r. nr XV/79/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek
Oświatowych w Skrzeszewach i nr XV/80/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego
w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzeszewach były ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacyna
oraz w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Skrzeszewach. Dodatkowo rodzice o zamiarze likwidacji placówek
zostali zawiadomieni osobiście przez pracownika Urzędu Gminy w Pacynie w dniu 28 i 29 lutego 2012r.
Szczegółowe zestawienie ( wykaz ) zawiadomień zawiera załącznik nr 1 do uzasadnienia. W dniu 28 lutego 2012r.
( data wpływu 29-02-2012r. ) Wójt Gminy Pacyna o zamiarze likwidacji placówek oświatowych w Skrzeszewach
zawiadomił Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. Pismem z dnia 6 marca 2012r. Dyrektor
Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie zwrócił się do Wójta Gminy Pacyna z prośbą
o uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje dotyczące:
1. Powiadomienia wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Skrzeszewach
o zamiarze jej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r.
2. Organizacji i bazy lokalowej szkoły w obwodzie, w którym znajdują się uczniowie likwidowanej Szkoły
Podstawowej w Skrzeszewach, a w szczególności zmianowość oraz organizację świetlicy i żywienia.
3. Organizacji dowożenia uczniów do i ze szkoły, w tym ogólny czas pobytu dziecka poza domem.
4. Zapewnienia bezpiecznych dojść do szkoły.
Pismem z dnia 12 marca Wójt Gminy Pacyna ustosunkował się do ww. pytań oraz przekazał komplet
posiadanej w tej sprawie dokumentacji. Pismem z dnia 23 marca 2012r. Dyrektor Delegatury w Płocku
Kuratorium Oświaty w Warszawie wydał pozytywną opinię likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły
Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzeszewach ustalając m.in., że:
- likwidacja związana jest z małą liczbą uczniów w szkole ( aktualnie do Szkoły Podstawowej w Skrzeszewach
uczęszcza 22 uczniów, brak klasy II i IV, a w klasach I i III oraz V i VI część zajęć edukacyjnych
realizowanych jest w systemie klas łączonych ) oraz prognozą demograficzną na lata 2005 – 2009
utrzymującą się w granicach od 5 do 8 dzieci w roczniku,
- uczniom likwidowanej szkoły organ prowadzący, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
zapewnia możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Pacynie, dysponującej dobrą bazą
i wyposażeniem oraz zapleczem rekreacyjno – sportowym,
- organ prowadzący gwarantuje uczniom likwidowanej szkoły dowóz do Szkoły Podstawowej w Pacynie oraz
bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
W dniu 29 czerwca 2012r. Rada Gminy Pacyna podjęła uchwałę Nr XVIII/87/2012 w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Skrzeszewach. Uwzględniając powyższe uchwała Rady Gminy Pacyna będąca
przedmiotem skargi Wojewody Mazowieckiego jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym, a także
gwarantuje zarządzanie i wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Powyższe
okoliczności przemawiają przeciwko uwzględnieniu skargi Wojewody Mazowieckiego.
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