ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.198.2019
z dnia 11 października 2019 r.
Prezydent Miasta Zielona Góra
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r., poz. 506 j.t.) stwierdzam nieważność zarządzenia nr 942.2018 z dnia 30 sierpnia 2019 r w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w
Zielonej Górze.
Uzasadnienie
Zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku nr 942.2018 Prezydent Miasta Zielona Góra powierzył Pani
[…] stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze (dalej
zwaną Szkołą). Uchwała doręczona została organowi nadzoru w dniu 12 września 2019 roku. W toku
kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała podjęta
została z istotnym naruszeniem prawa tj. art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz.U.2019.1148).
W niniejszej sprawie organ nadzoru ustalił, że zarządzeniem nr 563.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Zielona Góra ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły w związku z
zakończeniem kadencji jej dyrektora, która upłynęła 31 sierpnia 2019 roku. W wyniku postępowania
konkursowego, które odbyło się 27 czerwca 2019 roku, komisja konkursowa nie wyłoniła żadnego
kandydata na to stanowisko. W tym stanie faktycznym, Prezydent Miasta Zielona Góra, pismem z dnia 23
sierpnia 2019 roku, zwrócił się do Lubuskiego Kuratora Oświaty - jako organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, o zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia w trybie art. 63 ust. 12 ustawy Prawo
oświatowe stanowiska dyrektora Szkoły dotychczasowemu jej dyrektorowi […]. Lubuski Kurator
Oświaty pismem z dnia 29 sierpnia 2019 roku, z uwagi m.in. na skargi i zażalenia dotyczące poprawności
sprawowania przez […] nadzoru pedagogicznego, odmówił zawarcia porozumienia. Pomimo braku
porozumienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku
nr 942.2018 Prezydent Miasta Zielona Góra na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe
powierzył […] stanowisko dyrektora Szkoły.
W świetle tak ustalonego stanu faktycznego, w ocenie organu nadzoru, Prezydent Miasta Zielona Góra
powierzając stanowisko dyrektora […] naruszył w sposób istotny art. 63 ust. 12 ustawy. W sprawie nie
doszło bowiem do porozumienia Prezydenta z organem sprawującym nadzór pedagogiczny Lubuskim
Kuratorem Oświaty. Zgodnie bowiem z tym przepisem jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat
albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko
ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Porozumienie, o którym mowa w tym
przepisie oznacza wypracowanie wspólnego stanowiska, co do kandydata na dyrektora szkoły. Nie może
być natomiast rozumiane jako jednostronna czynność organu prowadzącego szkołę, co w niniejszej
sprawie miało miejsce. Tym samym w ocenie organu nadzoru, z uwag na niedopełnienie przesłanki z art.
63 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, koniecznym było stwierdzenie nieważności zarządzenia Prezydenta
Miasta Zielona Góra nr 942.2018 z dnia 30 sierpnia 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze.
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
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