
ROZSTRZYGNI ĘCIE NADZORCZE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO  

Nr NK-I.4131.4.2017.AKop 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

Wójt Gminy Nowa Sól 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 
2016r. poz. 446 ze zm.) stwierdzam nieważność zarządzeń Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 19 sierpnia 
2016 r.: 

- Nr 0050.44.2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie, 

- Nr 0050.46.2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie Pani 
……………….. 

Uzasadnienie 

W dniu 19 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Nowa Sól wydał zarządzenia: 

- Nr 0050.44.2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie 

- Nr 0050.46.2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie Pani 
………………… 

Zarządzenia wpłynęły do organu nadzoru w dniu 23 grudnia 2016 r. 

Jako podstawę prawną zarządzenia Nr 0050.44.2016r. Wójt Gminy Nowa Sól wskazał § 8 ust. 2 
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 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.). Natomiast zarządzenie Nr 0050.46.2016 
Wójt Gminy Nowa Sól wydał na podstawie art. 36a ust. 1,2 i 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446). 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 11 stycznia 2017 r. Nr NK-I.4131.3.2017.AKop organ 
nadzoru stwierdził nieważność zarządzenia Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 25 lipca 2016 r. Nr 
0050.36.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w 
Lubieszowie, uznając że ogłoszenie o konkursie na to stanowisko zostało sformułowane w sposób 
istotnie naruszający prawo. 

Skutkiem stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie jest stwierdzenie nieważności kolejnych zarządzeń 
dotyczących zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska Dyrektora. Skoro ogłoszenie o 
konkursie dotknięte jest istotną wadą prawną to i te akty obarczone są taką wadą. 

Niezależnie od powyższego organ nadzoru stwierdza, że konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w 
Lubieszowie został przeprowadzony wadliwie również z innego powodu. Jak wynika z protokołu 
posiedzenia komisji konkursowej, jeden z kandydatów na dyrektora Zespołu Szkół nie został 
dopuszczony do drugiego etapu konkursu z uwagi na brak, jak stwierdziła komisja konkursowa: 
"oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie 
dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie". Na podstawie otrzymanych dokumentów 
organ nadzoru ustalił, że w aktach postępowania konkursowego znajduje się oświadczenie kandydata, 
że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 
postępowanie dyscyplinarne i postępowanie o ubezwłasnowolnienie oraz inne oświadczenia i 
dokumenty określone w § 1 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 
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kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U.2010.60.373 ze zm.) 
Niedopuszczenie kandydata do konkursu nastąpiło więc na skutek błędnego zapisu, który znalazł się 
w unieważnionym zarządzeniu Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 25 lipca 2016r. Nr 0050.36.2016 w 
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie. Wskazano w 
nim , że kandydaci winni złożyć oświadczenia, że przeciwko nim nie toczy się postępowanie karne, 
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Taki zapis istotnie naruszał § 
1 ust. 2 pkt 4 lit g ww. rozporządzenia i miał wpływ na wynik konkursu. 

W ocenie organu nadzoru, w niniejszej sprawie, kandydat złożył, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, oświadczenie i powinien zostać dopuszczony do drugiego etapu konkursu. 

Warunkiem zatwierdzenia konkursu na dyrektora jest stwierdzenie, że konkurs został 
przeprowadzony zgodnie z prawem. 

Wójt jako organ prowadzący po otrzymaniu dokumentacji postępowania konkursowego przed 
podjęciem decyzji o zatwierdzeniu konkursu winien ocenić prawidłowość jego przeprowadzenia 
biorąc pod uwagę przesłanki określone w § 8 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej. W analizowanym przypadku należało unieważnić konkurs z powodu nieuzasadnionego 
niedopuszczenia jednego z kandydatów do II etapu postępowania konkursowego oraz zarządzić 
ponowne jego przeprowadzenie. 

Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić nieważność wymienionych na wstępie zarządzeń. 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności zarządzeń organu wykonawczego wstrzymuje ich 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 Wielkopolskim, w terminie 30 dni od daty doręczenia 
rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. 

z up. Wojewody Lubuskiego 
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Teresa Kaczmarek 
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