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Zarząd

Oddziału

ZNP

w

Chojnicach

opiniuje

negatywnie

(uchwała nr 26/2012 ZO ZNP) projekt uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie likwidacji
Przedszkola Samorządowego nr 9 z oddziałami integracyjnym „Skrzaty” w

Chojnicach przy

ul.

Młodzieżowej 5.
Uzasadnienie
1. Zgodnie z artykułem 166 ust. 1 Konstytucji RP i z zapisami ustaw kompetencyjnych, działania samorządu
służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Oznacza to, że władze samorządowe są zobowiązane
uzyskać zgodę ogółu zainteresowanej społeczności lokalnej na likwidację szkoły lub placówki oświatowej.
W przedmiotowej sprawie p. Burmistrz nie ma zgody Rodziców, pracowników, Pomorskiego Kuratora
Oświaty, organizacji związkowych.
2. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że gmina nie może z wykonywania swych zadań zrezygnować
lub przekazać ich prowadzenia innemu podmiotowi. To, że możliwe jest w myśl art. 5 ust. 2 u.s.o.
zakładanie i prowadzenie szkół przez różne inne podmioty nie oznacza, że gmina może wyzbyć się zadania
własnego – zadania oświatowego i powierzyć to zadanie do realizacji innej jednostce – innemu
podmiotowi prawa. Oświata niepubliczna może być jedynie uzupełnieniem oferty placówek publicznych.
3. Decyzja o likwidacji przedszkola z oddziałami integracyjnymi została podjęta wyłącznie
z przesłanek ekonomicznych, gdyż – mimo, że występuje zapotrzebowanie na usługi świadczone przez

placówkę przeznaczoną do likwidacji – organ prowadzący dokonuje likwidacji, a jednocześnie w to miejsce
tworzona jest taka sama placówka, ale prowadzona jedynie przez inną osobę prawną. Oznacza to, że jst de
facto zmienia w ten sposób status prawny przedszkola poprzez zmianę organu prowadzącego. Organ
prowadzący nadal widzi potrzebę utrzymania na swym terenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi,
jednak prowadzonego przez inny podmiot prawny. Oznacza to, że nie ma faktycznego uzasadnienia
zlikwidowania przedszkola. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych argumenty natury
ekonomicznej nie mogą być bowiem główną przesłanką likwidacji szkół na terenie gminy.
4. Uważamy, że stwierdzenie iż „ likwidacja Przedszkola Samorządowego nr 9 z oddziałami integracyjnymi
„Skrzaty” jest „ostatnim elementem wykonawczym systemu zwiększania dostępności przedszkoli dla
mieszkańców Chojnic” jest nadużyciem, bowiem według nas, jedynym elementem zwiększania
dostępności do przedszkoli jest zwiększanie ich liczby.
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