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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.56.2022.TDom

 z dnia 12 maja 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 i 583)

stwierdzam nieważność

- zarządzenia  Nr W0R.0050.51.2022.WKOS Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 25 marca 
2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witnicy, 
w całości;

- zarządzenia nr W0R.0050.53.2022.WKOS Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 30 marca 
2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia  Nr W0R.0050.51.2022.WKOS Burmistrza Miasta i Gminy 
Witnica z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Witnicy, w całości. 

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica dnia 25 marca 2022 r. wydał zarządzenie w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witnicy, które następnie 
zmienił kolejnym zarządzeniem z dnia 30 marca 2022 r.  

Zarządzenia zostały doręczone organowi nadzoru w dniu 14 kwietnia 2022 r.

W toku badania legalności przedmiotowych zarządzeń, organ nadzoru stwierdza, że zostały one 
wydane z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 94 w zw. z art. 63 ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

Zarzuty organu nadzoru wobec zarządzeń dotyczą terminów powierzenia stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witnicy. Mianowicie pierwszym zarządzeniem z dnia 25 marca 
2022 r.  stanowisko dyrektora zostało powierzone przez organ prowadzący na okres od dnia 1 
kwietnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r. Natomiast kolejnym zarządzeniem z dnia 30 marca 2022 
r. Burmistrz zmienił okres powierzenia tego stanowiska na okres od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 
31 marca 2027 r. W treści zarządzeń  okresy powierzenia stanowiska organ określił jako lata szkolne. 
W ocenie organu nadzoru wskazane zarządzeniami okresy powierzenia stanowiska dyrektora nie 
stanowią jednak pięciu lat szkolnych. Wymóg powierzenia stanowiska dyrektora placówki 
oświatowej czy szkoły, co do zasady na okres pięciu lat szkolnych, wynika z art. 63 ust. 21 ustawy 
Prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się 
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na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, 
jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Z kolei rok szkolny określony został w art. 94 ustawy Prawo 
oświatowe, zgodnie z którym rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z 
dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Istotne jest więc to, 
aby okres powierzenia stanowiska dyrektora za każdym razem rozpoczynał się i kończył zgodnie z 
definicją roku szkolnego z art. 94 ustawy Prawo oświatowe. 

Mając na uwadze zacytowane przepisy prawne, w niniejszej spawie Burmistrz Witnicy chcąc 
powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witnicy na okres pięciu lat 
szkolnych licząc od 2022 roku, okres powierzenia tego stanowiska powinien oznaczyć na czas od 1 
września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 r. Tymczasem kwestionowanymi zarządzeniami Burmistrz 
błędnie oznaczył lata szkolne powierzenia stanowiska dyrektora  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Witnicy, przy pierwszym zarządzeniu wskazując na błędny początek  biegu lat szkolnych, zaś w 
drugim na błędny początek i koniec biegu lat szkolnych. Naruszenie przewidzianego ustawą - Prawo 
oświatowe okresu powierzenia stanowiska dyrektora stanowi istotne naruszenie prawa. 

Pouczenie: 

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.

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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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