Niepubliczne przedszkole w Suszu ma kłopoty. Czy zostanie
wykreślone?
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Gdy zaglądamy na stronę niepublicznego przedszkola w Suszu na Facebooku, wydaje się, że
wszystko jest w porządku. Jeszcze w miniony weekend rodzice cieszyli się z udanych
występów swoich uczęszczających tam pociech na scenie Dni Susza 2019. Ale placówka ma
kłopoty. Gmina Susz prowadzi postępowanie w sprawie wykreślenia jej z ewidencji szkół i
placówek niepublicznych. "Przedszkole w dalszym ciągu będzie funkcjonowało" - zapowiada
mimo to druga strona. W ocenie pełnomocnika prowadzącej przedszkole osoby dla
wykreślenia go nie ma podstaw prawnych.
6 czerwca na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Suszu zostało opublikowane zawiadomienie w
tej sprawie.
- Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wykreślenia
Niepublicznego Przedszkola "Przedszkolak" z ewidencji szkół i placówek
niepublicznych, prowadzonych przez Burmistrza Susza - powiadomił Burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski.

Konsekwencją wykreślenia - jeśli do niego dojdzie - będzie nieudzielanie przez Gminę Susz dotacji.
To z kolei postawiłoby pod ogromnym znakiem zapytania możliwość dalszego funkcjonowania
niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza około 50 małych podopiecznych.
Z czego wynika wszczęte przez suski samorząd postępowanie? To konsekwencja postanowienia
elbląskiego sądu z lutego tego roku. O szczegółach postanowienia informuje Tomasz Koronowski rzecznik i sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu.
Uprzejmie informuję, że postanowieniem z dnia 14.02.2019 r. Sąd Rejonowy w
Elblągu w sprawie z wniosku Z. Oddział w E. z udziałem Marzeny M. pozbawił
uczestniczkę Marzenę M. prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy
sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub
pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej
działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszenia na okres 10 lat. Postanowienie jest prawomocne od dnia
08.03.2019 r. Od postanowienia nie wpłynęła apelacja uczestniczki ani wnioskodawcy.
Również nie wpłynął wniosek o uzasadnienie postanowienia. Podstawą prawną
rozstrzygnięcia był art. 373 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego, a podstawą faktyczną –
wywodzone przez wnioskodawcę zadłużenie i niewypłacalność uczestniczki oraz
niewykonanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który spoczywał na
uczestniczce, jako przedsiębiorcy. Uczestniczka nie złożyła odpowiedzi na wniosek, nie
stawiła się na termin rozprawy pomimo prawidłowego wezwania.
Do sprawy odniósł się też na prośbę portalu infoilawa.pl Piotr Jastrzębski - pełnomocnik prowadzącej
przedszkole Marzeny Mieczkowskiej. W datowanym na 12 czerwca oświadczeniu czytamy:
Sprawa wszczęcia przez Gminę Susz postępowania administracyjnego w sprawie
wykreślenia Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak” z ewidencji szkół i placówek
niepublicznych jest pozbawiona podstaw prawnych. Przedszkole w dalszym ciągu będzie
funkcjonowało.
Należy zauważyć, że w art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wskazano,
że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku prawomocnego orzeczenia
zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności oświatowej. Takie orzeczenie
wobec Pani Marzeny Mieczkowskiej nie zapadło.
Istotna jest tutaj zatem różnica między terminami "działalność gospodarcza" i "działalność
oświatowa", która rzeczywiście istnieje w prawie.
Przedszkole funkcjonuje, a postępowanie Gminy Susz jest w toku. Wrócimy do sprawy, gdy
samorządowa procedura dobiegnie końca.
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