UCHWAŁA NR XVIII/128/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na Postanowienie Podlaskiego Kuratora
Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Boguszewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) oraz art. 59 ust. 2c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015r. poz. 2156; z 2014r. poz. 7; z 2015r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz.1629; z 2016r. poz. 35,
poz. 64, poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się wnieść zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej na Postanowienie Podlaskiego Kuratora
Oświaty w Białymstoku Nr RE.542.31.2016 z dnia 25 marca 2016r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie.
§ 2. Zażalenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku poprzez przekazanie
przedmiotowej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Leszek Markowski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/128/16 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wniesienia zażalenia do
Ministra Edukacji Narodowej na Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie
negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie
Rada Miejska w Mońkach Uchwałą Nr XVI/111/16 z dnia 19 lutego 2016r. wyraziła zamiar likwidacji
Szkoły Podstawowej w Boguszewie z dniem 31 sierpnia 2016r.
W uzasadnieniu do uchwały zostały przedstawione argumenty, którymi kierowała się Rada Miejska
podejmując decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie.
Jako zasadnicze przyczyny powyższego stanowiska wskazano czynnik demograficzny oraz czynnik
ekonomiczny (dokładna analiza przedstawiona jest w uzasadnieniu). Przedmiotową uchwałę Burmistrz Moniek
przekazał pismem Nr OR.4424.5.2016 z dnia 23 lutego 2016r. Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty w
Białymstoku z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. Podlaski Kurator Oświaty w
Białymstoku pismem Nr RE.542.31.2016 z dnia 29 lutego 2016r. zwrócił się z prośbą o uzupełnienie informacji
związanych z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Boguszewie.
Burmistrz Moniek przekazał stosowne dodatkowe informacje pismem Nr OR.4421.1.2016 z dnia 9 marca
2016r.
Rada Miejska w Mońkach przystępując do uchwalenia zamiaru likwidacji szkoły spełniła wszystkie warunki
zawarte w art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty a więc:
1) uczniowie likwidowanej szkoły będą mieli bardzo dobre warunki do kontynuacji nauki w szkole
publicznej tego samego typu tj. Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonującej w Zespole Szkół w Mońkach, jak i też
na wniosek rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach;
2) rodzice uczniów zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji szkoły na 6 miesięcy przed terminem jej
likwidacji. Do wszystkich rodziców imiennie pracownik urzędu za potwierdzeniem odbioru w dniu 23 lutego
2016r. dostarczył uchwałę Rady Miejskiej w Mońkach o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w
Boguszewie wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu napisane jest w dwóch miejscach, iż szkoła może zostać
zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty. Nie prawdą jest więc
stwierdzenie rodziców na spotkaniu z Panią Kurator Oświaty w dniu 24 marca 2016r., że rodzice zostali
wprowadzeni przez organ prowadzący w błąd, co Pani Kurator przyjęła jako pewnik i podaje w uzasadnieniu
postanowienia jako naruszenie procedur. Na zebraniu rodziców z Panem Burmistrzem i innymi
przedstawicielami organu prowadzącego w dniu 10 lutego 2016r. omówione zostały wszystkie sprawy za i
przeciw związane z zamiarem likwidacji tej szkoły. Brak było sprzeciwu jak i dalszych protestów rodziców;
3) Podlaski Kurator Oświaty został zawiadomiony na 6 miesięcy przed terminem jej likwidacji. W dniu 23
lutego 2016r. pracownik urzędu dostarczył stosowne pismo do Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
4) Rada Miejska w Mońkach w dniu 19 lutego 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XVI/111/2016 w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie;
5) związki zawodowe zostały poinformowane w ustawowym terminie - ustosunkowały się pozytywnie (ksero
odpowiedzi w załączeniu).
Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty:
1) jest niezgodne z prawem, bowiem nie podaje podstaw prawnych, które wskazywałyby na nie wykonanie
przez Gminę Mońki konkretnych obowiązków związanych z likwidacją szkoły;
2) nie uwzględnia dramatycznie małej liczby dzieci w szkole w kolejnych latach szkolnych tj. około 20
uczniów subwencjonowanych wraz z tendencją malejącą, gdyż część rodziców już dzisiaj deklaruje, że zapisze
np. ucznia do klasy IV, by mógł kontynuować naukę w klasie V i VI, a następnie w Gimnazjum w Mońkach.
Jak zorganizować oddziały łączone i zrealizować wymagania programowe w sytuacji, gdy w szkole w roku
szkol. 2016/2017 brak będzie klasy IV (zero dzieci). Jak zapewnić etaty zatrudnionym nauczycielom
przedmiotowcom, czy też np. godzin etatowych dla Pani Dyrektor szkoły. Jak też prowadzić zajęcia przy 1, 2
czy też 3 uczniach w klasie zatrudniając aż siedmiu nauczycieli. Brak jest zapewnienia, co do dalszych losów
funkcjonowania szkoły w następnych latach. Kto przejmie odpowiedzialność za poniesione dodatkowe koszty
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utrzymania szkoły?. Pozostawienie finansowania oświaty na tym poziomie zagraża bezpieczeństwu
finansowemu gminy i naraża Burmistrza na niegospodarność;
3) zostało podjęte z naruszeniem przepisów prawa materialnego określonego w art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy o
systemie oświaty poprzez dokonanie błędnej wykładni art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi
na niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz art. 107 kpa na brak w uzasadnieniu postanowienia
ustosunkowania się do dokumentów przekazanych przez organ prowadzący szkołę. Nie poddano dogłębnej
ocenie dokumentów przemawiających zarówno za likwidacją, jak i utrzymaniem szkoły. Oczywiste jest, iż
sprzeciw rodziców wyrażony na spotkaniu z Panią Kurator bez przedstawicieli organu prowadzącego, czy też
przedstawicieli Rady Miejskiej zawsze będzie występować.
4) podejmując rozstrzygnięcie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie Kurator
Oświaty w opinii Rady Miejskiej w Mońkach powinien wziąć pod uwagę to, że negatywna opinia w kwestii
likwidacji szkoły publicznej powinna wskazywać na podstawę prawną nakładającą na organ prowadzący szkołę
konkretny obowiązek związany z zapewnieniem dzieciom uczęszczającym do likwidowanej szkoły
zrealizowania wszystkich tych uprawnień, które wynikają z norm prawnych zawartych w ustawie o systemie
oświaty lub innych ustawach. Dopiero niewykonanie lub realna groźba niewykonania takiego konkretnego
wyraźnie wskazanego w ustawie obowiązku mogłoby doprowadzić do odmowy wydania pozytywnej opinii.
5) nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż wyniki sprawdzianu uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszewie nie
odbiegają od średnich wyników uczniów ze szkół monieckich, gdyż właśnie wynik za rok szkolny 2012/2013
(17,9 pkt) był podstawą do nakazu wydanego Przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku do opracowania i
wdrożenia programu naprawczego, co oczywiście zostało wykonane;
6) argument kuratorium, że szkoła jest również ośrodkiem kulturo-twórczym w środowisku społecznym
został zapewne przyjęty z szablonowych opinii pisanych w sytuacji likwidacji szkół wiejskich, a w tym
przypadku jest nieprawdziwy, gdyż we wsi funkcjonuje świetlica wiejska ostatnio wyremontowana i
doposażona;
7) obawy rodziców, co do dowożenia dzieci nie są uzasadnione, gdyż dowożenie uczniów jest zorganizowane
zgodnie z przepisami prawa i nie wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa - zostało to opisane w uzasadnieniu do
uchwały jak i w dodatkowych wyjaśnieniach;
8) organizacja oddziału przedszkolnego, o którym jest mowa w uzasadnieniu postanowienia jest na dzień
dzisiejszy sprawą drugorzędną, gdyż może być brana pod uwagę tylko wtedy gdy będzie wydana pozytywna
opinia o zamiarze likwidacji szkoły i podjęta uchwała przez Radę Miejską o likwidacji szkoły, a organ
prowadzący przystąpi do organizacji nowego roku szkolnego 2016/2017. Zapewnia się, że uczyni to zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
9) kuratorium nie skonfrontowało swoich racji z racjami gminy. Ograniczyło się do wydania negatywnej
opinii wraz ze zdawkowym uzasadnieniem. Wykorzystało fakt, że obecne przepisy sprawiają, iż nawet
najbardziej bezzasadne postanowienie wydłuży procedurę tak, że w praktyce likwidacja szkoły musi się
wydłużyć, co najmniej o rok.
Proponowana przez organ prowadzący racjonalizacja sieci szkolnej ma na celu zapewnienie
najkorzystniejszych warunków w zakresie realizacji procesu edukacji uczniów. W ocenie Rady Miejskiej
prowadzenie szkoły w obecnej formie jest niekorzystne zarówno ze względów dydaktycznych, jak i
finansowych.
Mając na uwadze powyższe wniesienie zażalenia na wydanie negatywnej opinii przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w Białymstoku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie uznaje się za
zasadne.
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 5 kwietnia 2016 r..
.
Minister Edukacji Narodowej
Al. J Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
za pośrednictwem
Podlaskiego Kuratora Oświaty
Rynek Kościuszki 9,
15-950 Białystok
Zażalenie
na postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 marca 2016 r. (znak: RE.542.31.2016) negatywnie
opiniujące zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie z dniem 31 sierpnia 2016 r.
(doręczonego 30 marca 2016 r.)
W imieniu Gminy Mońki na podstawie art. 59 ust. 2c pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia
5 kwietnia 2016r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie
Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Boguszewie, wnoszę o:
- zmianę postanowienia Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Boguszewie z dniem 31 sierpnia 2016 r. poprzez wydanie pozytywnej opinii w sprawie,
Ewentualnie wnoszę o:
- uchylenie postanowienia Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Boguszewie z dniem 31 sierpnia 2016 r. oraz przekazanie sprawy do ponownego
rozpatrzenia.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Mońkach Uchwałą Nr XVI/111/16 z dnia 19 lutego 2016r. wyraziła zamiar likwidacji
Szkoły Podstawowej w Boguszewie z dniem 31 sierpnia 2016r. W uzasadnieniu do uchwały zostały
przedstawione argumenty, którymi kierowała się Rada Miejska podejmując decyzję o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej w Boguszewie.
Jako zasadnicze przyczyny powyższego stanowiska wskazano czynnik demograficzny oraz czynnik
ekonomiczny. Przedmiotową uchwałę Burmistrz Moniek przekazał pismem Nr OR.4424.5.2016 z dnia 23
lutego 2016r. Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty w Białymstoku z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w
przedmiotowej sprawie. Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku pismem Nr RE.542.31.2016 z dnia 29 lutego
2016r. zwrócił się z prośbą o uzupełnienie informacji związanych z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w
Mońkach w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie. Następnie Burmistrz Moniek
przekazał stosowne dodatkowe informacje pismem Nr OR.4421.1.2016 z dnia 9 marca 2016r.
Rada Miejska w Mońkach przystępując do uchwalenia zamiaru likwidacji szkoły spełniła wszystkie warunki
zawarte w art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty, a więc:
1) uczniowie likwidowanej szkoły będą mieli bardzo dobre warunki do kontynuacji nauki w szkole publicznej
tego samego typu tj. Szkoły Podstawowej nr 1 funkcjonującej w Zespole Szkół w Mońkach, jak i też na
wniosek rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach;
2) rodzice uczniów zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji szkoły na 6 miesięcy przed terminem jej
likwidacji. Do wszystkich rodziców imiennie pracownik urzędu za potwierdzeniem odbioru w dniu 23 lutego
2016r. dostarczył uchwałę Rady Miejskiej w Mońkach o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w
Boguszewie wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu napisane jest w dwóch miejscach, iż szkoła może zostać
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zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty. Nie prawdą jest więc
stwierdzenie rodziców na spotkaniu z Panią Kurator Oświaty w dniu 24 marca 2016r., że rodzice zostali
wprowadzeni przez organ prowadzący w błąd, co Pani Kurator przyjęła jako pewnik i podaje w uzasadnieniu
postanowienia jako naruszenie procedur. Na zebraniu rodziców z Panem Burmistrzem i innymi
przedstawicielami organu prowadzącego w dniu 10 lutego 2016r. omówione zostały wszystkie sprawy za i
przeciw związane z zamiarem likwidacji tej szkoły. Brak było sprzeciwu jak i dalszych protestów rodziców;
3) Podlaski Kurator Oświaty został zawiadomiony na 6 miesięcy przed terminem jej likwidacji. W dniu 23 lutego
2016r. pracownik urzędu dostarczył stosowne pismo do Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
4) Rada Miejska w Mońkach w dniu 19 lutego 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XVI/111/2016 w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie;
5) związki zawodowe zostały poinformowane w ustawowym terminie - ustosunkowały się pozytywnie
(kserokopia odpowiedzi w załączeniu).
Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty:
1) jest ona jednostronna i rażąco narusza przepisy prawa materialnego (dalej pkt 4), bowiem nie podaje podstaw
prawnych, które wskazywałyby na nie wykonanie przez Gminę Mońki konkretnych obowiązków związanych z
likwidacją szkoły;
2) nie uwzględnia dramatycznie małej liczby dzieci w szkole w kolejnych latach szkolnych tj. około 20 uczniów
subwencjonowanych wraz z tendencją malejącą, gdyż część rodziców już dzisiaj deklaruje, że zapisze np.
ucznia do klasy IV, by mógł kontynuować naukę w klasie V i VI, a następnie w Gimnazjum w Mońkach. Jak
zorganizować oddziały łączone i zrealizować wymagania programowe w sytuacji, gdy w szkole w roku szkol.
2016/2017 brak będzie klasy IV (zero dzieci).
3) ignoruje istotny problem Gminy Mońki z zapewnieniem etatów zatrudnionym nauczycielom
przedmiotowcom,, czy też np. godzin etatowych dla Pani Dyrektor szkoły. Jak też prowadzić zajęcia przy 1, 2
czy też 3 uczniach w klasie zatrudniając aż siedmiu nauczycieli. Brak jest zapewnienia, co do dalszych losów
funkcjonowania szkoły w następnych latach. Pozostawienie finansowania oświaty na tym poziomie zagraża
bezpieczeństwu finansowemu gminy i naraża Burmistrza na niegospodarność;
4) zostało podjęte z naruszeniem przepisów prawa materialnego określonego w art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy o
systemie oświaty poprzez dokonanie błędnej wykładni art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi
na niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz art. 107 kpa na brak w uzasadnieniu postanowienia
ustosunkowania się do dokumentów przekazanych przez organ prowadzący szkołę. Nie poddano dogłębnej
ocenie dokumentów przemawiających zarówno za likwidacją, jak i utrzymaniem szkoły. Oczywiste jest, iż
sprzeciw rodziców wyrażony na spotkaniu z Panią Kurator bez przedstawicieli organu prowadzącego, czy też
przedstawicieli Rady Miejskiej zawsze będzie występował.
5) podejmując rozstrzygnięcie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie Kurator Oświaty
w opinii Rady Miejskiej w Mońkach powinien wziąć pod uwagę to, że negatywna opinia w kwestii likwidacji
szkoły publicznej powinna wskazywać na podstawę prawną nakładającą na organ prowadzący szkołę
konkretny obowiązek związany z zapewnieniem dzieciom uczęszczającym do likwidowanej szkoły
zrealizowania wszystkich tych uprawnień, które wynikają z norm prawnych zawartych w ustawie o systemie
oświaty lub innych ustawach. Dopiero niewykonanie lub realna groźba niewykonania takiego konkretnego
wyraźnie wskazanego w ustawie obowiązku mogłoby doprowadzić do odmowy wydania pozytywnej opinii.
Należy tu podkreślić, że w Gminie Mońki funkcjonuje kilka innych placówek oświatowych na tym samym
szczeblu toteż niezrozumiałe jest wydanie negatywnej opinii w sprawie zamknięcia dwóch wiejskich
ośrodków, które swoją funkcjonalnością dalece odbiegają od standardów pozostałych tego typu placówek w
Gminie Mońki.
6) nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż wyniki sprawdzianu uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszewie nie
odbiegają od średnich wyników uczniów ze szkół monieckich, gdyż właśnie wynik za rok szkolny 2012/2014
(17,9 pkt) był podstawą do nakazu wydanego Przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku do opracowania i
wdrożenia programu naprawczego, co oczywiście zostało wykonane;
7) argument kuratorium, że szkoła jest również ośrodkiem kulturo-twórczym w środowisku społecznym został
zapewne przyjęty z szablonowych opinii pisanych w sytuacji likwidacji szkół wiejskich, a w tym przypadku
jest nieprawdziwy, gdyż we wsi funkcjonuje świetlica wiejska ostatnio wyremontowana i doposażona;
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8) obawy rodziców, co do dowożenia dzieci nie są uzasadnione, gdyż dowożenie uczniów jest zorganizowane
zgodnie z przepisami prawa i nie wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa (dalej pkt 11);
9) organizacja oddziału przedszkolnego, o którym jest mowa w uzasadnieniu postanowienia jest na dzień
dzisiejszy sprawą drugorzędną, gdyż może być brana pod uwagę tylko wtedy gdy będzie wydana pozytywna
opinia o zamiarze likwidacji szkoły i podjęta uchwała przez Radę Miejską o likwidacji szkoły, a organ
prowadzący przystąpi do organizacji nowego roku szkolnego 2016/2017. Zapewnia się, że uczyni to zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
10) kuratorium nie skonfrontowało swoich racji z racjami gminy. Ograniczyło się do wydania negatywnej opinii
wraz ze zdawkowym uzasadnieniem. Wykorzystało fakt, że obecne przepisy sprawiają, iż nawet najbardziej
bezzasadne postanowienie wydłuży procedurę tak, że w praktyce likwidacja szkoły musi się wydłużyć, co
najmniej o rok.
11) sugestia kuratorium odnosząca się do czasu oczekiwania na zajęcia oraz czasu podróży dzieci do szkoły jest
nieprawdziwa. Gmina Mońki musiała uwzględnić realne problemy logistyczne dotyczące przewozu osób które
mogą wystąpić ze względu na warunki pogodowe i inne nieprzewidziane okoliczności. Trudno sobie wyobrazić
aby codzienna podróż - 10 km odcinek trasy dzielący Gminę Mońki i wieś Boguszewo, wymagał aż 45 min
podróży. Zapewnienie dwóch kursów w godzinach porannych i popołudniowych pozwoli na dogodny przewóz
dzieci z miejsca ich zamieszkania do szkoły i z powrotem.
Proponowana przez organ prowadzący racjonalizacja sieci szkolnej ma na celu zapewnienie
najkorzystniejszych warunków w zakresie realizacji procesu edukacji uczniów. W ocenie Rady Miejskiej
prowadzenie szkoły w obecnej formie jest niekorzystne zarówno ze względów dydaktycznych, jak i
finansowych.
Mając na uwadze powyższe wniesienie zażalenia na wydanie negatywnej opinii przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie uznaje
się za zasadne.
Załączniki:
- uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wniesienia
zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku
w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie,
- odpis zażalenia wraz z załącznikami,
- kserokopia odpowiedzi związków zawodowych.
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