Oporów, dnia 29 czerwca 2017 r.
Rodzice, nauczyciele,
uczniowie szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Oporów
W nawiązaniu i uzupełnieniu do pisma z dnia 20 i 22 czerwca 2017 r. dot.
dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, a także celem dalszego zachowania transparentności niniejszym
informuję, co następuje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał kolejny 6 już wyrok w sprawie ze
skarg Gminy Oporów (uprzednio w 5 wyrokach z dnia 21 czerwca 2017 r. wydanych w
sprawach sygn. akt: III SA/Łd 436/17, III SA/Łd 437/16, III SA/Łd 438/17, III SA/Łd 441/17 i
III SA/Łd 501/17- uchylił 5 rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Łódzkiego, zasądzających
dodatkowo od Wojewody Łódzkiego na rzecz Gminy Oporów łącznie kwotę 2.400,00 zł.
tytułem zwrotu kosztów postępowania /5 x 480 zł./).
W dniu 27 czerwca 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 378/17 w sprawie ze skargi Gminy
Oporów na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi datowanej 06 marca 2017 r (opinia
dot. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, w
którym uchylił opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty, a także zasądził od Łódzkiego
Kuratora Oświaty na rzecz Gminy Oporów kwotę 480,00 zł. tytułem zwrotu kosztów
postępowania [z kolei uchylenie opinii, równoznaczne z jej niewydaniem, skutkuje tym, iż w
myśl art. 89 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, przyjmuje się iż organ zajął
stanowisko/zaopiniował zgodnie ze stanowiskiem Gminy (tutaj w całości pozytywna opinia, bez
jakichkolwiek uwarunkowań)].
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ponownie podzielił stanowisko Gminy
Oporów, iż wykonalna jest uchwała Nr XII/60/2016 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia
2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szczycie oraz likwidacji Publicznego
Gimnazjum w Szczycie wchodzącego w jego skład (w wyniku wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. I OSK 2419/16).
Konsekwencją w/w uchwały jest rozwiązanie Zespółu Szkół w Szczycie (z dniem 24
stycznia 2017 r.), a także likwidacja Publicznego Gimnazjum w Szczycie (z dniem 31 sierpnia
2017 r.).

