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Odpowiedź na interpelację nr 18139
Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Posła na Sejm RP Pana
Dariusza

Piątkowskiego

w

sprawie

konieczności

podejmowania

uchwał

dotyczących przeznaczenia mienia po likwidowanych lub przekształcanych
gimnazjach przez jednostki samorządu terytorialnego.
Szanowny Panie Pośle,
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, dotyczących poruszonej przez
Pana kwestii.
Stosownie do postanowień zawartych w ustawach ustrojowych, dotyczących
samorządu terytorialnego, do wyłącznej kompetencji organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego należy tworzenie samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz uchwalanie ich statutu. Kompetencja ta obejmuje również
reorganizację oraz proces likwidacji.
Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania w przypadku m.in. samorządowych
jednostek budżetowych regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Na
mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,

ustawodawca uregulował kwestie związane z tworzeniem szkół w nowym ustroju
szkolnym poprzez formę przekształcenia dotychczas funkcjonujących szkół
w szkoły nowego ustroju szkolnego.
W

opinii ministerstwa zakończenie

działalności

gimnazjum

i rozpoczęcie

działalności przez np. szkołę podstawową (z klasami dotychczasowego gimnazjum)
nie podlega procedurze likwidacji w myśl zapisów art. 12 ustawy o finansach
publicznych.

W związku z powyższym, przekształcenie szkół funkcjonujących

w dotychczasowym ustroju szkolnym w szkoły nowego ustroju szkolnego,
dokonywane w oparciu o przepisy szczególne prawa oświatowego, należy
traktować, na gruncie ustawy o finansach publicznych, jako zmianę zakresu
działania jednostek budżetowych, tj. szkół (zmiana zakresu zadań edukacyjnych
realizowanych przez szkołę), dostosowującą je do nowych zasad działania (zmiana
statutu, regulaminu organizacyjnego).
O przeznaczeniu mienia znajdującego się w zarządzie danej jednostki decyduje
jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym dla tych szkół.
W uchwałach w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,
podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do
31 marca 2017 r., określano m.in. warunki włączania dotychczasowych gimnazjów
do innych typów szkół lub przekształcenia dotychczasowych gimnazjów. Zgodnie
z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe istnieje także
możliwość przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły innego typu na
zasadach ogólnych opisanych w ustawie Prawo oświatowe (art. 88). Jeśli
gimnazjum nie zostanie przekształcone w szkołę innego typu lub włączone do innej
szkoły, to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze
uchwały, stwierdzi zakończenie jego działalności.
Niezależnie od powyższych uchwał, organ prowadzący może postanowić, że
mienie włączanej, przekształcanej lub wygaszanej szkoły stanie się w całości
mieniem szkół nowego ustroju szkolnego.
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