
UCHWAŁA NR XXII/591/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 19 maja 2008 r. 

 
w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o uchylenie 
uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. skutkującej 
likwidacj ą publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego 
w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 
 

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o uchylenie 
uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. skutkującej 
likwidacją publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, 
ul. Jaworowa 41.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późn. zm.) do właściwości Rady Miasta 
Szczecin jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe naleŜy między innymi ich 
likwidowanie. 
 Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (…) organ prowadzący jest 
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem faktycznej likwidacji szkoły, 
zawiadomić o zamiarze jej likwidacji: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 
danego typu. Szkoła Podstawowa Nr 21 ma być zlikwidowana z dniem 31. sierpnia 2009 r. 
Wszyscy rodzice uczniów – w tym równieŜ Państwo Edyta Engel - Babska i Dariusz Babski – 
zostali poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31. sierpnia 2009 r. 
Dnia 26.02.2008 r. przeprowadzono zebrania z rodzicami uczniów poszczególnych klas, 
w trakcie których odebrali oni oraz potwierdzili pisemnie zapoznanie się z treścią pisma 
Prezydenta Miasta w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Rodzice, którzy nie byli obecni na 
zebraniach zostali poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły listem poleconym wysłanym 
w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin przez Dyrektora szkoły w dniu 27.02.2008 r. 
Państwo Babscy, z nieznanych przyczyn, nie wzięli udziału w zebraniu z rodzicami, na które 
zostali zaproszeni, ani teŜ nie nawiązali kontaktu z wychowawcą klasy w celu uzyskania 
wiadomości, w jakiej sprawie zostały one zwołane. Informacja o zamiarze likwidacji szkoły 
została im przekazana pismem poleconym. 
Państwo Edyta Engel – Babska i Dariusz Babski - jako rodzice uczestniczący w procesie 
wychowania swoich dzieci, dbający o ich edukację i zaangaŜowany w Ŝycie szkoły, a tym 



bardziej Pan Dariusz Babski - jako praktykujący prawnik - z pewnością posiadali wiedzę 
o trybie postępowania w przypadku likwidacji placówki. Z sobie tylko znanych przyczyn 
odmawiają kontaktu ze szkołą, choć świadczy to o braku zainteresowania rodzica losem 
własnego dziecka. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe pomimo braku kontaktu ze szkołą 
i twierdzeniu, iŜ nie posiada wiedzy o zamiarze likwidacji szkoły - Pan Dariusz Babski jest 
od lat osobą aktywnie zaangaŜowaną w sprawę likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 21 
w Szczecinie. W dniu 24.04.2008 roku, był obecny w czasie obrad sesji oświatowej Rady 
Miasta Szczecin poświęconej między innymi sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 21. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
zawiadomienie o zamiarze likwidacji winno być skierowane do rodziców uczniów, jednak 
prawo nie narzuca formy powiadomienia. Rada Miasta Szczecin, na mocy uchwały 
zobowiązała Prezydenta Miasta Szczecin do powiadomienia rodziców uczniów o zamiarze 
likwidacji szkoły. Prezydent spełnił swój obowiązek kierując do rodziców uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 21 w Szczecinie pismo WOś-I/EK/4317/1/81/08 z dnia 26.02.2008 r. 
informujące o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru 
likwidacji szkoły. 
W związku z powyŜszym nie stwierdza się naruszenia prawa w podjętej uchwale skutkującej 
likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, 
ul. Jaworowa 41 i odmawia się uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o jej 
uchylenie. 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Jan Stopyra 


