Uchwała Nr XII/98/2019
Rady Gminy Łanięta

z dnia 1l pńdziemikaL}l9r.

w sprawie uchylenia UchwaĘ Nr DV84/2019 Rady Gminy Łanięta z dnia28.06.2019 r.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka
w Łaniętach.

Na podst, Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z20I9 t. poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 89 ust. I,3 i 9, w z,łviązku z art. 29 ust. 1, pkt. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,

ffi

t. Ucrryla się Uchwałę Nr DV84l2019 Rady Gminy Łanięta

w sprawie

z

dńa 28.06.2019r.

zamiaru zmiarry siedziby Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka

w Łaniętach.
$ Z. Wytonanie

S 3.

uchwĄ powierza

Uchwała wchodzi

w

się Wójtowi Gminy Łanięta.

żrycie z dniem podjęcia

i

podlega ogłoszeniu

zwyczajowo przyjęty.

Ął

w

sposób

uzasadnienie
W dniu 28 czqwca2019 r. Rada Gminy Łanięta podjęła Uchwałę Nr DV84l2019 w sprawie
zamiatu zmiarry siedziby Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatkaw Łaniętach.
Zgodnie z uksńałtowanym orzęcznicŃęm sądowym, zmiana siedziby jednostki oświatowej
stanowi jej ptzekształcenie. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dńa 18 marca
2014 r. o syg,akt: I OSK 3045ll3,na który powołują się tez inne sądu administracyjne,
stwierdza iż ,,przeniesienie siedziby szkoły stanowi przekształcenie szkoły w rozumieniu
art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświa§ (obecnie art. 89 ust. 9 ustawy - Prawo oświatowe),
,,a zŃem stosowana procedura jego dokonania wynika z odpowiednio stosowanych
art. 59 ust. 1 i 2 tej ustawy" (obecnie art. 89 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo oświatowe).
Z odpowiedniego stosowania powyższych przepisów wynika, żę szkoła (pod pojęciem szkoĘ
rozumie się tu równiez przedszkole) może byc ptzeniesionaprzez organ prowadzący do innej
siedziby z końcem roku szkolnego. Organ ptowadzący jest obowiąany, co najmniej
na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia zawtadomić o zariarze przeniesienia szkoły:
rodziców uczniów oraz właściwegokuratora oświatyoraz uzyskać pozytyvłną opinię kuratora
oświaty.Ponadto, uchwała w sprawie zmiarty siedziby jednostki wymaga zaopiniowania
pIzęzrwiązJn zawodowe.Aby rozpocząó procedurę przeniesienia siedziby szkoły, konieczne
jest podjęcie trw. uchwały intencyjnej . Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
oświatowezńańa i kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuj e tada gminy
i to rada może zdecydować o uruchomieniu procedury.

Projekt uchwaĘ uzyskał negatywną opinię Kuratora Oświatyz uwagi na błędny termin
zmiany siedziby Przedszkola Lokalnego im, Kubusia Puchatka. Termin ten zostŃ określony
w oparciu o błędną interpretację przepisu art. 89 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2aI6 r. Prawo oświatowę (tj. Dz. IJ. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680, 1681) polegającą
na uznaniu, że przedszkole nie jest ,,szkołą" §lko ,,placówką" w rozumieniu w/w przepisu.
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