
Uchwała Nr XXXIX/518/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 10 września 2001 r.  

w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego dwóch rozstrzygnięć nadzorczych 
Wojewody Śląskiego. 

Na podstawie art. 98 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. 
Nr 13, poz. 74 z późn.zm./ 

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące rozstrzygnięcia nadzorcze 
Wojewody Śląskiego:  
- NP.0911/238/R/01 z dnia 10 sierpnia 2001r. stwierdzające nieważność uchwały Rady 
Miejskiej Katowic Nr XXXVII/491/01 z dnia 9 lipca 2001r. w sprawie założenia Zasadniczej 
Szkoły Odzieżowej dla Dorosłych w ramach Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących 
im. Zofii Kossak w Katowicach,  
- NP.0911/239/R/01 z dnia 10 sierpnia 2001r. stwierdzające nieważność uchwały Rady 
Miejskiej Katowic Nr XXXVII/492/01 z dnia 9 lipca 2001r. w sprawie założenia Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w ramach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w 
Katowicach.  

2. Argumenty formalne i prawne skargi zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.  
3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Katowic.  
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 

UZASADNIENIE 
do uchwały Rady Miejskiej Katowic w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sadu Administracyjnego 
dwóch rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego. 
Wojewoda Śląski rozstrzygnięciami nadzorczymi NP.091/238/01 i NP.091/239/01 z dnia 10 sierpnia 
2001 r. stwierdził nieważność uchwał Rady Miejskiej Katowic: 
 
- Nr XXXVII/491/01 z dnia 9 lipca 2001r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Odzieżowej dla 
Dorosłych w ramach Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w Katowicach  
- Nr XXXVII/492/01 z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 
Dorosłych w ramach Śląskich Technicznych Zakładów Technicznych w Katowicach.  
Uchwałom tym organ nadzoru zarzuca niezgodność z przepisem art. 58, ust.6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) Przepis powyżej 
wymienionego artykułu stanowi, że organ zakładający szkołę podpisuje akt założycielski i nadaje 
szkole pierwszy statut. W obu kwestionowanych uchwałach stwierdzono, że spełniają one warunki 
dotyczące aktu założycielskiego tj. przepisu art. 58, ust. l i 2 ustawy o systemie oświaty , natomiast 
samo wezwanie do zmiany statutu nie wypełnia dyspozycji art. 58, ust 6, w części dotyczącej nadania 
pierwszego statutu. 
Trudno zgodzić się z takim zarzutem , gdyż obie szkoły zostały założone w ramach już istniejących 
zespołów szkół, którym wcześniej nadano statuty. Zespoły szkół funkcjonują zgodnie z art. 62 ust 1, 2 
i 4 ustawy o systemie oświaty, posiadają statuty a dyrektor zespołu szkół jest dyrektorem wszystkich 
szkół wchodzących w ramy zespołu. W zespołach szkół działają również rady szkoły, które są radami 
zespołu szkół. Z uwagi, iż zespoły szkół posługują się jednym dla zespołu statutem, nadanie 
pierwszego statutu szkole, która jest zakładana w ramach zespołu jest z formalno-prawnego względu 
niedopuszczalne, gdyż byłoby wejściem w kompetencje rad przez organ stanowiący miasta. Zgodnie z 



przepisem art. 50, ust 2 pkt. l ustawy to rada szkoły uchwala statut szkoły, w tym wypadku zespołu 
szkół. W uchylonych uchwałach wezwano tylko rady zespołów szkół do dokonania stosownych zmian 
w istniejących statutach (pkt. 2 uchwał), które praktycznie sprowadzają się do uzupełnienia wykazu 
szkół wchodzących w ramy zespołu szkół oraz uzupełnienia zakresu kształcenia w danym zespole. Z 
uwagi na powyższe, oba rozstrzygnięcia nadzorcze opierają się na argumentach, które stanowią 
podstawy do zaskarżenia ich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w trybie art. 98, ust. l i 3 ustawy 
o samorządzie gminnym. Podstawą skargi, której termin złożenia upływa w dniu 14 września 2001 r. 
jest podjęcie przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały. 
 


