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Postanowienie nr 5/2013

Lubelskiego Kuratora Oświaty

z dnia 18 marca 2013 roku

Znak: WEP.021.10.2013.WJ

Na podstawie art. 157 § 2 oraz 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., póz. 267) Lubelski Kurator Oświaty,
po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia
19 lutego 2013 roku,

postanawia

odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta
Gminy Leśniowice z dnia 15 grudnia 2012 roku:

- nr 6/2012 zezwalającej Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-Samorzadowemu
na założenie Publicznego Gimnazjum w Sielcu,

- nr 7/2012 zezwalającej Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-Samorzadowemu
na założenie Szkoły Podstawowej w Rakołupach,

- nr 8/2012 zezwalającej Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-Samorzadowemu
na założenie Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 lutego 2013 roku (data wpływu do Kuratorium Oświaty w Lublinie
25 lutego 2013 roku) Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wniósł
o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Leśniowice z dnia 15 grudnia 2012 roku
nr 6-8/2012.

Stosownie do art. 157 § 2 kpa prawo żądania wszczęcia postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji przysługuje stronie. Wynika to wprost z treści ww. przepisu,
zgodnie z którym postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na
żądanie strony lub z urzędu. W niniejszej sprawie wniosek pochodzi od Zarządu Głównego



Związku Nauczycielstwa Polskiego, który nie jest stroną w postępowaniu w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Leśniowice z dnia 15 grudnia 2012 roku nr 6-
8/2012

Zgodnie z art. 61 a kpa gdy żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną,
organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Podstawą wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania
nieważnościowego mogą być przyczyny podmiotowe (vide: wyrok NSA z dnia 8 listopada
1995 r., III SA 182/95, ONSA 1996, nr 4, póz. 167: "2. Odmowa wszczęcia postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (...) następuje wówczas, gdy żądanie zostało
wniesione przez podmiot nie będący stroną w sprawie albo gdy wniosła je strona nie mająca
zdolności do czynności prawnych", oraz wyrok NSA z dnia 19 marca 1997 r., III SA 1802/95,
LEX nr 29911: "Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji (...) ma miejsce wtedy, gdy żądanie zostało wniesione przez podmiot nie będący
stroną w sprawie albo gdy wniosła je strona nie mająca zdolności do czynności prawnych,
a w przekonaniu organu nie ma podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu".

W ocenie Lubelskiego Kuratora Oświaty nie zachodzą również podstawy
do wszczęcia niniejszego postępowania z urzędu, a to z poniższych względów:

1.
Tytułem wstępu przekazuję informacje, dotyczące aktualnej sytuacji szkół

prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe.
W dniu 8 stycznia 2013 r. została przeprowadzona w Szkole Podstawowej

wTeresinie prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe,
kontrola doraźna w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z jej statutem oraz
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. W trakcie kontroli
poddano analizie między innymi statut szkoły oraz dokumenty dotyczące kontroli sanitarnych
i ochrony przeciwpożarowej obiektu. Stwierdzono, że wszystkie kwestionowane w decyzji
Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 40/2012 z dnia 8 października 2012 r. nieprawidłowe zapisy
w statucie zostały dostosowane do prawa oświatowego, zaś braki w dokumencie
uzupełnione. Szkoła funkcjonuje zgodnie z jej statutem.

Z okazanego w trakcie kontroli protokołu kontroli sanitarnej z dnia 3 grudnia 2012 r.
nr NS-HDiM.762/52/12 wynika, że wszystkie zalecenia wskazane w opinii sanitarnej
z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr NS-NZ.703-39/1/12 zostały zrealizowane. Stwierdzono także,
że zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
z dnia 30 kwietnia 2012 r. znak: MZ-5580/18-2/12 zrealizowano wszystkie zalecenia zawarte
w tej decyzji. Ponadto, zgodnie ze stwierdzeniem Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie zawartym w piśmie do Pana Krzysztofa Baszczyńskiego
Wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP z dnia11 października 2012 r., znak: MZ-5560/6-6/12
cyt: „Komendant Miejski monitoruje realizację poszczególnych zaleceń w przedmiotowych
obiektach i nie stwierdził braku realizacji w terminie któregokolwiek z punktów wspomnianych
decyzji."

W trakcie kontroli przeprowadzono także rozmowę z dyrektorem szkoły oraz
przeanalizowano arkusz organizacji szkoły na bieżący rok szkolny, porównując go
z arkuszem organizacji szkoły w ubiegłym roku, kiedy organem prowadzącym szkołę była
Gmina Leśniowice. Z analizy tej wynika, że Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-
Samorządowe oferuje w szkole przez siebie prowadzonej lepsze warunki nauki, wychowania
i opieki niż były w szkole prowadzonej przez Gminę Leśniowice, głównie ze względu na
znaczne zmniejszenie liczby godzin łączonych (53 godziny łączone - w tym także po trzy
klasy -w roku szkolnym 2011/2012, aktualnie 14 godzin łączonych).

Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły oraz listu otwartego nauczycieli,
pracowników i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Teresinie z dnia 12 września 2012 r.
do Zarządu Głównego ZNP, przesłanego do wiadomości Lubelskiego Kuratora Oświaty
wynika, że obecnie zarówno rodzice uczniów, uczniowie, a także nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Teresinie prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowe-



Samorządowe są zadowoleni z oferty edukacyjnej szkoły, a działania ZNP oceniają jako
utrudniające pracę dobrze funkcjonującej placówki.

W dniu 8 stycznia 2013 r. została przeprowadzona w Szkole Podstawowej
w Rakołupach prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe.
kontrola doraźna w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z jej statutem oraz
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. W trakcie kontroli
poddano analizie między innymi statut szkoły oraz dokumenty dotyczące kontroli sanitarnych
i ochrony przeciwpożarowej obiektu. Stwierdzono, że wszystkie kwestionowane w decyzji
Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 41/2012 z dnia 8 października 2012 r. nieprawidłowe zapisy
w statucie zostały dostosowane do prawa oświatowego, zaś braki w dokumencie
uzupełnione. Szkoła funkcjonuje zgodnie z jej statutem.

Z okazanego w trakcie kontroli protokołu kontroli sanitarnej z dnia 29 listopada
2012 r. nr NS-HDiM.762/49/12 wynika, że wszystkie zalecenia wskazane w opinii sanitarnej
z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr NS-NZ.703-39/1/12, których termin mijał z końcem 2012 roku,
zostały zrealizowane. Stwierdzono także, że zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2012 r. znak: MZ-5580/17-1/12
zrealizowano wszystkie zalecenia zawarte w tej decyzji. Ponadto, zgodnie ze stwierdzeniem
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zawartym w piśmie do
Pana Krzysztofa Baszczyńskiego Wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP
zdnia11 października 2012 r., znak: MZ-5560/6-6/12 cyt.: „Komendant Miejski monitoruje
realizację poszczególnych zaleceń w przedmiotowych obiektach i nie stwierdził braku
realizacji w terminie któregokolwiek z punktów wspomnianych decyzji."

W trakcie kontroli przeprowadzono także rozmowę z dyrektorem szkoły oraz
przeanalizowano arkusz organizacji szkoły na bieżący rok szkolny, porównując go
z arkuszem organizacji szkoły w ubiegłym roku, kiedy organem prowadzącym szkołę była
Gmina Leśniowice. Z analizy tej wynika, że Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-
Gamorządowe oferuje w szkole przez siebie prowadzonej lepsze warunki nauki, wychowania
i opieki niż były w szkole prowadzonej przez Gminę Leśniowice, głównie ze względu na
znaczne zmniejszenie liczby godzin łączonych (54 godziny łączone - w tym także po trzy
klasy-w roku szkolnym 2011/2012, aktualnie 10 godzin łączonych).

Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły oraz listu otwartego nauczycieli,
pracowników obsługi i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rakołupach
z dnia 20 września 2012 r. do Prezesa Zarządu Głównego ZNP, przesłanego do wiadomości
Lubelskiego Kuratora Oświaty wynika, że obecnie zarówno rodzice uczniów, uczniowie,
a także nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rakołupach prowadzonej przez Leśniowskie
Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe są zadowoleni z pracy szkoły, a działania ZNP
oceniają jako niechcianą ingerencję, mogącą doprowadzić do „zniszczenia szkoły".

W dniu 8 stycznia 2013 r. została przeprowadzona w Publicznym Gimnazjum
w Sielcu prowadzonym przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe,
kontrola doraźna w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z jej statutem oraz
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. W trakcie kontroli
poddano analizie między innymi statut szkoły oraz dokumenty dotyczące kontroli sanitarnych
i ochrony przeciwpożarowej obiektu. Stwierdzono, że wszystkie kwestionowane w decyzji
Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 39/2012 z dnia 8 października 2012 r. nieprawidłowe zapisy
w statucie zostały dostosowane do prawa oświatowego, zaś braki w dokumencie
uzupełnione. Szkoła funkcjonuje zgodnie z jej statutem.

Z okazanego w trakcie kontroli protokołu kontroli sanitarnej z dnia 30 listopada
2012 r. nr NS-HDiM.763/6/12 wynika, że wszystkie zalecenia wskazane w opinii sanitarnej
z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr NS-NZ.703-39/5/12 zostały zrealizowane. Stwierdzono także,
że zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie z dnia
30 kwietnia 2012 r. znak: MZ-5580/21-1/12 zrealizowano zalecenia zawarte w tej decyzji,
których termin mijał z końcem roku 2012, terminy pozostałych zaleceń mijają 30 kwietnia
2013 r. i zgodnie ze stwierdzeniem dyrektora szkoły, będą one zrealizowane w terminie.



Ponadto, zgodnie ze stwierdzeniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Chełmie zawartym w piśmie do Pana Krzysztofa Baszczyńskiego Wiceprezesa Zarządu
Głównego ZNP z dniał 1 października 2012 r., znak: MZ-5560/6-6/12 cyt.: „Komendant
Miejski monitoruje realizację poszczególnych zaleceń w przedmiotowych obiektach i nie
stwierdził braku realizacji w terminie któregokolwiek z punktów wspomnianych decyzji."

W trakcie kontroli przeprowadzono także rozmowę z dyrektorem szkoły oraz
przeanalizowano arkusz organizacji gimnazjum, porównując go z arkuszem organizacji
Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sieicu prowadzonego przez Gminę
Leśniowice. Z analizy tej wynika, że Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe
oferuje w gimnazjum przez siebie prowadzonym lepsze warunki nauki, wychowania i opieki
niż w szkole prowadzonej przez Gminę Leśniowice. Utworzono dwie pierwsze klasy dla
34 uczniów, wprowadzono piątą godzinę matematyki, zatrudniono psychologa szkolnego
w wymiarze 10 godzin tygodniowo, funkcjonuje biblioteka szkolna. W gimnazjum
prowadzonym przez Gminę Leśniowice zaplanowano na bieżący rok szkolny jedną klasę
pierwszą (do której rodzice nie zapisali jednak żadnego dziecka), brak jest psychologa.
a biblioteka jest jedynie użyczana z gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie.

Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że obecnie zarówno rodzice
uczniów, uczniowie, a także nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Sieicu prowadzonego
przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe są zadowoleni z pracy szkoły.

2.
Odnośnie podnoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zarzutu

naruszenia art.5 ust. 5g-5r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U
z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.) wyjaśniam, że wprowadzenie instytucji przekazania
szkół w trybie art.5 ust. 5g-5rww. ustawy nie oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego
nie mogą likwidować szkół zgodnie z art. 59 tej ustawy, czy też udzielać zezwoleń
stowarzyszeniom na założenie szkoły publicznej zgodnie z art. 58 ust 3 ww. ustawy oraz
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub
placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, póz. 438, z póżn.
zm.). Powyższe instytucje istnieją równolegle w porządku prawnym i zastosowanie jednej
z nich nie może być utożsamiane z obejściem drugiej.

3.
Pragnę w tym miejscu zauważyć, że Lubelski Kurator Oświaty nie jest organem

posiadającym kompetencje w przedmiocie ewentualnego wyeliminowania z obrotu prawnego
uchwał Rady Gminy Leśniowice. Stosownie do art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z póżn. zm.) nadzór nad
działalnością gminy sprawuje wojewoda. W myśl art. 91 ust. 1 ww. ustawy uchwała lub
zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub
zarządzenia w całości lub części orzeka organ nadzoru. Zgodnie zaś z art. 98 przywołanej
ustawy rozstrzygnięcia organu nadzoru (wojewody) podlegają zaskarżeniu do sądu
administracyjnego.

4.
Odnośnie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 58 ust. 4 ustawy

o systemie oświaty zauważam, iż zgodnie z komentarzem M. Pilicha „przepis ten ma
gwarantować ujęcie dotacji dla nowo zakładanej szkoły lub placówki w budżecie danej
jednostki samorządu. Termin określony w komentowanym przepisie ma charakter
porządkowy." W trakcie przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2013 roku kontroli w szkołach
prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe stwierdzono
znaczną poprawę warunków nauki, wychowania i opieki, co zdaniem dyrektorów wynika
między innymi z regularnego przekazywania należnych dotacji. Oznacza to, iż Wójt Gminy
Leśniowice zapewnił w budżecie gminy środki na dofinansowanie działalności szkół
prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe.



5.
W przedmiocie zarzutu, że zezwolenie na utworzenie Gimnazjum w Sielcu nie spełnia

przesłanki korzystnego uzupełnienia sieci szkół, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub
placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, póz. 438, z późn.
zm.) wyjaśniam, co następuje.

W uzasadnieniu decyzji z dnia 15 grudnia 2012 r. nr 6/2012 Wójt Gminy Leśniowice
wskazuje, że założenie przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe
gimnazjum w Sielcu stworzy alternatywną możliwość wypełniania obowiązku szkolnego
przez dzieci z terenu gminy, a o tym do którego gimnazjum uczęszczać będą dzieci powinni
decydować rodzice. Podstawą do utworzenia przez stowarzyszenie pierwszych klas
gimnazjum było zebranych podczas spotkań 31 deklaracji rodziców wyrażających chęć
zapisania dzieci do powyższej placówki. Gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie
spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony rodziców i uczniów, dzięki bogatej ofercie
zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w gimnazjum
zatrudniono psychologa).

Ewentualne odmienne poglądy w kwestii spełnienia tej przesłanki nie uzasadniałyby
zakwalifikowania tych okoliczności jako skutkujących stwierdzeniem nieważności decyzji
Wójta z powodu rażącego naruszenia prawa, biorąc pod uwagę, że pozostałe warunki
wymienione w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia są spełnione, a gimnazjum prowadzone przez
Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe oferuje uczniom lepsze warunki
nauki, wychowania i opieki niż dotychczas funkcjonujące gimnazjum prowadzone przez
Gminę Leśniowice.

6.
W przedmiocie zarzutu niewykonalności decyzji należy zauważyć, że Wójt Gminy

Leśniowice w swoich decyzjach nr 6-8/2012 stwierdza w pkt 2 pewien istniejący stan
faktyczny, polegający na funkcjonowaniu Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Szkoły
Podstawowej w Rakołupach i Szkoły Podstawowej w Teresinie od dnia 1 września 2012 r
Powyższe brzmienie pkt 2 tych decyzji nie skutkuje ich niewykonalnością.
Z przeprowadzonych kontroli oraz informacji powszechnie dostępnych wynika, że szkoły
prowadzone przez stowarzyszenie rozpoczęły działalność od 1 września 2012 r. i nie
zaprzestały tej działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, ponowny nabór do szkół nie był
prowadzony. Dzieci zapisane do szkół na rok szkolny 2012/2013 uczestniczą w procesie
edukacyjnym w sposób niezakłócony.

Ponadto informujemy, że Minister Edukacji Narodowej aktualnie rozpatruje wnioski
stowarzyszenia o stwierdzenie nieważności decyzji Lubelskiego Kuratora Oświaty,
stwierdzających nieważność decyzji Wójta Gminy Leśniowice nr 3-5/2012 z dnia 30 sierpnia
2012 r. zezwalających Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-Samorządowemu na
założenie Szkoły Podstawowej w Teresinie, Szkoły Podstawowej w Rakołupach i Gimnazjum
w Sielcu, oraz oczekujemy na odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na skierowane
zapytania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci w szkołach prowadzonych
przez stowarzyszenie. Brak pewności co do stanu prawnego dotyczącego realizacji
obowiązku szkolnego przez uczniów w przypadku stwierdzania nieważności decyzji
zezwalających na założenie szkół, także stanowi dodatkowy argument za zachowaniem
obecnie istniejącego stanu prawnego i faktycznego oraz nie zakłócaniem dalszej realizacji
obowiązku szkolnego przez uczniów tych szkół.

Podejmując dwukrotnie decyzje o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy
Leśniowice, jak również odmawiając obecnie wszczęcia postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji Wójta (w zmienionym wskutek wcześniejszych działań
Lubelskiego Kuratora Oświaty stanie faktycznym sprawy - zdecydowana poprawa warunków
nauki, wychowania i opieki, w szczególności bhp i przeciwpożarowych), Lubelski Kurator
Oświaty kierował się zawsze nadrzędnym celem, jakim jest dobro ucznia.



W tym stanie rzeczy, Lubelski Kurator Oświaty nie znalazł przesłanek do
unieważnienia kolejnych, nowych decyzji Wójta Gminy Leśniowice z dnia 15 grudnia 2012
roku:
- nr 6/2012, znak: OŚ.4422.6.2012 zezwalającej Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-
Samorządowemu na założenie Publicznego Gimnazjum w Sielcu,
- nr 7/2012 znak: OŚ.4422.7.2012 zezwalającej Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-
Samorządowemu na założenie Szkoły Podstawowej w Rakołupach,
- nr 8/2012 znak: OŚ.4422.8.2012 zezwalającej Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-
Samorządowemu na założenie Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Reasumując, w ocenie tut. urzędu ostatnie decyzje Wójta Gminy Leśniowice
z dnia 15 grudnia 2012 r. nie są dotknięte którąkolwiek z wad określonych enumeratywnie
wart. 156 § 1 kpa, a tylko w przypadku ich ustalenia organ ma obowiązek stwierdzić
nieważność decyzji. Zważyć należy, że z uwagi na fakt, że stwierdzenie nieważności decyzji
jest wyjątkiem od ogólnej zasady trwałości decyzji ostatecznych (art. 16 § 1 kpa), może mieć
ono miejsce tylko wtedy, gdy decyzja w sposób niewątpliwy dotknięta jest przynajmniej jedną
z wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa. Z tego też powodu wykładnia tych przesłanek winna
mieć charakter ścieśniający. Zgodnie z jednolicie utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa
i doktryny, rażące naruszenie prawa polega na oczywistej sprzeczności treści decyzji
z przepisem prawa, a naruszenie takie nie daje się pogodzić z porządkiem prawnym
praworządnego państwa. Należy podkreślić, iż w sytuacji poprawy warunków nauki,
wychowania i opieki dzieci oraz zadowolenia rodziców i zdecydowanej większości
nauczycieli, co wynika z przeprowadzonych kontroli, niezrozumiałe są intencje i działania
Związku Nauczycielstwa Polskiego odbierane przez środowisko lokalne jako próby
zmierzające do ciągłej krytyki istniejącego stanu rzeczy, powodujące destabilizację
funkcjonowania oświaty w Gminie Leśniowice.

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do
Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Lubelskiego Kuratora Oświaty w terminie
7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Kurator Oświat>

mgr K.rzps-ztof

Otrzymują:
1. Pan Sławomir Broniarz, Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa

Polskiego
Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe

3. a/a


