
UCHWAŁA NR XLVI/428/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika 

Na podstawie art. 173 oraz art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. 2022 poz. 329 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.)  oraz art. 89 ust. 1 i 9 
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Santok podtrzymuje swoje stanowisko, przyjęte oraz wyrażone w Uchwale  
nr XXIX/285/2021 Rady Gminy Santok z dnia 03.02.2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego 
Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby. 

§ 2. Rada Gminy Santok postanawia wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę 
kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2022 r., 
wydanego w sprawie o sygn. akt: II SA/Wa 600/22, doręczonego wraz z uzasadnieniem w dniu 15 lipca 
2022 r., oddalającego skargę Gminy Santok na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 07 lutego 
2022 r., znak: DWST-WOOS.4021.39.2021.EM w przedmiocie negatywnej opinii o zamiarze przekształcenia 
Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez przeniesienie jego siedziby. 

§ 3. Rada Gminy Santok ustanawia profesjonalnych pełnomocników w osobach: radca prawny Mariusz 
Bidziński i radca prawny Katarzyna Paprocka do sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2022 r., wydanego w sprawie o sygn. akt: II SA/Wa 
600/22, doręczonego wraz z uzasadnieniem w dniu 15 lipca 2022 r., oddalającego skargę Gminy Santok na 
postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 07 lutego 2022 r., znak: DWST-WOOS.4021.39.2021.EM 
w przedmiocie negatywnej opinii o zamiarze przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich 
poprzez przeniesienie jego siedziby oraz do reprezentowania Gminy Santok przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym w Warszawie w toku postępowania wszczętego wniesieniem w/w skargi kasacyjnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Santok, w związku z zakończonym postępowaniem przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Warszawie i wydanym wyrokiem z dnia 6 czerwca 2022r. syg. akt II SA/Wa 600/22, 
oddalającym skargę Gminy Santok na Postanowienie Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-
WOOS.4021.39.2021.EM w sprawie utrzymania w mocy Postanowienia Lubuskiego Kuratora Oświaty 
negatywnie opiniującego zamiar przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez 
zmianę jego siedziby z dniem 31 sierpnia 2021r., stwierdza że: 

wszelkie działania, które były prowadzone w związku z procedurą zamiaru przekształcenia Gminnego 
Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby, były prawidłowe, racjonalne i zgodne 
z obowiązującym stanem prawnym. 

Wobec powyższego, Rada Gminy Santok podtrzymuje swoje stanowisko i postanawia zakwestionować 
wyrok sądu pierwszej instancji poprzez wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 
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