
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.125.2015
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Wójt Gminy Bobrowice

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
Nr 594 ze zm.) stwierdzam nieważność zarządzenia Nr 56/15 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 30 czerwca 2015 r. 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Bobrowice w dniu 30 czerwca br. wydał zarządzenie Nr 56/15 w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie. Zarządzenie doręczono organowi nadzoru w dniu 6 lipca 
2015 r.

Na mocy § 1 ww. zarządzenia, wydanego m.in. na podstawie art. 36a ust.1, 4, 13 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),Wójt Gminy 
Bobrowice postanowił, że w wyniku nierozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego w dniu 30 kwietnia 2015 r. na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie, stanowisko dyrektora ww. placówki powierzył 
Pani Barbarze Sikora na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2019r. Jednocześnie udzielił 
dyrektorowi  Sikora pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Bobrowice w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie, które stanowi  do zarządzenia.

Po dokonaniu analizy prawnej aktu organ nadzoru stwierdza, że narusza on istotnie prawo, tj. art. 36a 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Stosownie do przepisu art. 36a ust. 1 stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. 
Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić 
powierzenia stanowiska dyrektora (art. 36a ust. 2). Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku 
konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie 
kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (art. 36a ust. 4).

W ocenie organu nadzoru ww. zarządzenie istotnie narusza art. 36a ust.4 ww. ustawy, gdyż okoliczności 
jakie miały miejsce w sprawie wykluczają zastosowanie trybu z art. 36a ust. 4. Przeprowadzony w dniu 30 kwietnia 
br. konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie nie powinien zostać, wbrew 
temu jak uznał organ prowadzący, nierozstrzygnięty z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych przez 
kandydatów przystępujących do konkursu. Dokonane przez organ nadzoru postępowanie wyjaśniające wykazało 
bowiem, że w postępowaniu konkursowym doszło do nieprawidłowości w postaci podjęcia przez komisję 
konkursową błędnej decyzji w przedmiocie odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego Pani Iwony 
Sancewicz. Komisja konkursowa uznała, że kandydatka nie spełniła wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu 
(zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/15), tj. nie złożyła podpisu pod dokumentem: Koncepcja funkcjonowania 
i rozwoju Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie na lata 2015-2020. Zdaniem organu nadzoru stwierdzone 
przez komisję konkursową uchybienie nie należało do istotnych uchybień i powinno podlegać co najwyższej 
uzupełnieniu poprzez wezwanie kandydata do złożenia podpisu pod dokumentem. W rezultacie powinno dojść do 
kolejnego etapu konkursu - merytorycznej oceny kandydata a następnie wyłonienia ( bądź nie ) kandydata na 
stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym.

Organ prowadzący ( wójt )  nie powinien zatem wydawać w dniu 8 maja br. zarządzenia Nr 45/15 
o zatwierdzeniu nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dychowie, lecz go 
unieważnić na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu 
pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010, poz. 373). Przepis ten stanowi, iż organ prowadzący publiczne 
przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza 
ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do 
postępowania konkursowego. Na zarządzenie Nr 45/15 wniesiona została przez organ nadzoru skarga do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dla zapewnienia ciągłości kierowania szkołą należało zastosować tryb wskazany w art. 36a ust. 5 ustawy 
o systemie oświaty (do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 1 lub ust. 4,organ prowadzący może 
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powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma 
wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy), nie zaś na 5 - letnią kadencję, 
jak to ma miejsce w przedmiotowym zarządzeniu.

Reasumując w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do zastosowania art. 36a ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r. sygn. 
akt III SA/Lu 907/13 przepis art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty w powiązaniu z zasadą, że stanowisko 
dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę (art. 36a ust. 1 ustawy) i kandydata na stanowisko dyrektora 
wyłania się w drodze konkursu (art. 36a ust. 2 ww. ustawy) upoważnia organ prowadzący do powierzenia 
stanowiska dyrektora wtedy, kiedy postępowanie konkursowe przeprowadzono w sposób prawidłowy. 
W przeciwnym przypadku powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w trybie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty, narusza prawo w istotnym stopniu.

Wydając przedmiotowe zarządzenie Wójt Gminy Bobrowice rażąco naruszył wskazany wyżej przepis ustawy 
o systemie oświaty. Stwierdzenie nieważności kwestionowanego zarządzenia jest więc konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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