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Stowarzyszenie „Pawęzów RAZEM”                           Pawęzów, dnia 20.02.2017 r. 

Pawęzów 66, 33-103 Tarnów 

                           

   Rada Gminy Lisia Góra   

1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra 

 

 

Dotyczy Uchwały Rady Gminy Lisia Góra nr XXIV/258/2017 z dnia 01 lutego 2017 r. 

 

Wezwanie  

 

Działając na podstawie art. 101 ust. 1  ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz.U.2016.446 t.j.) wzywam Radę Gminy Lisia Góra do: 

I. usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Rady Gminy Lisia Góra nr 

XXIV/258/2017 z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe, poprzez określenie w wymienionej uchwale w planie sieci publicznych 

szkół podstawowych jako osoby prowadzącej Szkołę Podstawową im. Batalionu „Barbara” 

AK w Pawęzowie – Stowarzyszenia Pawęzów RAZEM.   

 

Uzasadnienie 

 

Stosownie do dyspozycji przepisu 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 do sądu administracyjnego. 

Działając na podstawie art 206 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy wprowadzające 

ustawę  – Prawo oświatowe Rady Gminy Lisia Góra przyjęła uchwałę nr XXIV/258/2017 z dnia 01 

lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  

Stosownie do treści art. 206 ust. 2 pkt. 1 powyższej ustawy, w uchwale w sprawie projektu 

dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających 

siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych 
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przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 

r.; 

   Treść cytowanego powyżej przepisu wyraźnie wskazuje, iż art. 206 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

wprowadzającej – Prawo oświatowe nakładając na radę gminy obowiązek ujęcia obwodów szkół 

prowadzonych przez inne organy nałożył jednocześnie obowiązek wymienienia nazw tych organów. Na 

powyższe naprowadza także  interpretacja Ministerstwa Oświaty ( wzór uchwały na stronie 

internetowej) oraz pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty do samorządowców z dnia 27 stycznia 2017 

roku, które ukazało się  na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty. 

Mimo powyższego Rady Gminy Lisia Góra nr XXIV/258/2017 z dnia 01 lutego 2017 r. podjęła 

uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, wymieniając publiczne szkoły podstawowe 

oraz określając ich obwody nie wskazując równocześnie jako osobę prowadzącą Szkołę Podstawową 

im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie – Stowarzyszenia Pawęzów RAZEM.  Powyższe narusza 

interes prawny i uprawnienia Stowarzyszenia/innych osób/. 

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak w żądaniu wniosku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Biuro Poselskie Poseł Anny Czech 

2. Wojewoda Małopolski 

3. Kuratorium Oświaty w Krakowie 

4. Kuratorium Oświaty Delegatura Tarnów 

5. a/a 


