
UCHWAŁA NR XXXII/292/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy 
na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021, poz. 1372) oraz w związku z art. 227 i art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.) 

Rada Gminy Rudnik 
na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala co następuje: 

§ 1.  

Pozostawić bez rozpatrzenia skargę z dnia 28 września 2021r. Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica 
z siedzibą w Brzeźnicy KRS 0000900603 na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik dotyczący zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy z przyczyn określonych w uzasadnianiu. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 29.09.2021 r. do Sekretariatu Urzędu Gminy w Rudniku wpłynęło pismo Rady Rodziców 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy zawierające skargę na projekt 
uchwały Rady Gminy z dnia 30.08.2021, dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Brzeźnicy. 

W dniu 29 września 2021r. na sesji Rady Gminy Rudnik skarga została przekazana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Komisja zauważa, co następuje. 

Projekt uchwały nie podlega skardze ani zaskarżeniu. Tego typu sytuacja nie podlega żadnej procedurze 
i brak jest drogi administracyjnej do jej rozpatrzenia. 

Jak wynika z postanowienia WSA w Warszawie nr II SA/Wa 754/16 cyt. „zgodnie z ugruntowanym 
orzecznictwem rada rodziców nie ma zdolności sądowej, tzn. nie jest osobą fizyczną, osobą prawną, nie jest 
także jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Przepisy 
szczególne nie przyznają radzie rodziców osobowości prawnej, nie podlega ona również wpisowi do 
określonego rejestru, nie podlega także kontroli lub nadzorowi władzy publicznej. Brak jest również 
przepisów, określających zakres praw i obowiązków rady rodziców, a stanowiących o jej organizacyjnej 
odrębności i samodzielności. Rada rodziców nie ma zdolności sądowej, nie jest zatem podmiotem mającym 
zdolność do występowania przed sądem administracyjnym (por. postanowienie NSA z 14 czerwca 2012 r. 
I OZ 421/12, postanowienie NSA z dnia 16 lutego 2009 r., I OSK 121/09, postanowienie NSA z dnia 
15 września 2000 r., I SA 943/00, OSP 2001/7-8/109, dostępne w Centralne Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Rada Rodziców jako społeczny organ w systemie oświaty działa na zasadach określonych 
w art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty. Nadto nie jest organizacją społeczną w rozumieniu art. 33 § 
2 w związku z art. 25 § 4 P.p.s.a. uprawnioną do występowania przed sądem w interesie rodziców uczniów. 
W ich interesie może występować jedynie wobec podmiotów wymienionych w art. 54 ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty czyli do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły. Sama w sobie Rada 
Rodziców jest organizacją społeczną, ale tylko wewnątrz systemu oświaty.” 

Ponadto, należy zauważyć, że projekt przedmiotowej  uchwały poddano konsultacjom społecznym 
w terminie 7.09.2021 r. – 14.09.2021 r. Uwag nie wniesiono. 

W opinii Komisji skarga powinna pozostać bez rozpatrzenia. 
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