ZARZĄDZENIE NR 12/17
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia własnego dotyczącego powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie
Na podstawie art. 36a ust. 6 oraz w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami), § 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. Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami) oraz w związku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi
zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. Uchyla zarządzenie Nr 8/17 Burmistrza Dukli z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 12/2017 Burmistrza Dukli z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia własnego dotyczącego powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie

Zarządzeniem NR 8/17 Burmistrza Dukli z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Wietrznie, ustalono skład osobowy Komisji Konkursowej.
Dnia 9 stycznia 2017 r. do organu prowadzącego wpłynęło pismo od Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej w Wietrznie wraz z kserokopią uchwały Nr 9/2016/2017, w której oddelegowano do pracy
Komisji Konkursowej Panią Ilonę K. i Paną Ewę Sz. Burmistrz Dukli uwzględnił wskazaną uchwałę i
powołał obie Panie w skład Komisji Konkursowej jako przedstawicieli Rady Rodziców.
W dniu 10 stycznia 2017 r. wpłynęło pismo od Członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w
Wietrznie informujące Burmistrza Dukli o nieprawidłowości w wyborze przedstawicieli Rady Rodziców do
Komisji Konkursowej.
W dniu 12 stycznia 2017 r. Przewodnicząca Rady Rodziców wniosła o dołączenie do uchwały Nr
9/2016/2017 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wietrznie kserokopii protokołu z odbytego zebrania.
Z treści protokołu wynika, że Pani Ilona K. została wybrana w głosowaniu jawnym i otrzymała 11 głosów, 1
przeciw. Drugi przedstawiciel został wyłoniony w głosowaniu tajnym spośród 5 kandydatów. W zebraniu
wzięli udział czlonkowie Rady Rodziców i trójek klasowych, łącznie 13 osób.
W dniu 13 stycznia 2017 r. Przewodnicząca Rady Rodziców została wezwana do dostarczenia do
organu prowadzącego obowiązującego Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wietrznie.
W dniu 16 stycznia 2017 r. Burmistrz Dukli zapoznał się z otrzymanym regulaniniem, z treści § 9

ust. 1 wynika, że w skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdej rady oddziałowej,
wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Regulamin nie
stanowi o procedurze wybioru przedstawicieli Rady Rodziców do pracy w komisjach
konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora.
W Szkole Podstawowej w Wietrznie jest 7 oddziałów ( 6 szkoły podstawowej i 1 oddział
przedszkolny).
Ponadto głosowanie tajne, zgodnie z § 30 ust.4 Regulaminu Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej w Wietrznie przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród
członków Rady Rodziców, kartami do glosowania przygotowanymi przez Sekretarza Rady
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Rodziców. § 22 ust.4 Regulaminu Rady Rodziców stanowi, że osoby zaproszone na posiedzenia
Rady Rodziców, nie bedące jej członkami, nie biorą udziału w głosowaniach. Uchwały Rady
Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów

(§ 29 ust. 2 Regulaminu RR) w

głosowaniu jawnym (§ 30 ust. 1 Regulaminu RR). Uchwały RR mogą być podejmowane w
głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności
głosowania (§ 30 ust. 2 Regulaminu RR).
Na podstawie posiadanych dokumentów i po wysłuchaniu delegowanych do udzialu w Komisji
Konkursowej z ramienia Rady Rodziców Pani Ilony K. oraz Pani Ewy Sz. należy uznać, że wybór
został obarczony wadą prawną, ponieważ:
1) zastosowano niejednolitą procedurę przy wyborze przedstawicieli do pracy w Komisji
Konkursowej,
2) w głosowaniu wzięły udział osoby nieuprawnione do głosowania,
3) brak jest informacji, czy wszyscy członkowie Rady Rodziców zostali poinformowani o zebraniu
w dniu 5 stycznia 2017 r., które wyłonić miało dwóch przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej w Wietrznie do prac w Komisji Konkursowej,
4) do wyborów tajnych podczas podejmowania uchwał przez Radę Rodziców SP we Wietrznie
wymagane jest powołanie trzyosobowej komisji skrutacyjnej i sporzadzenie kart do głosowania
przez Sekretarza Rady Rodziców oraz sporządzenie protokołu z głosowania tajnego z ustalonymi
wynikami wyborów.
W zwiazku z tym, iż w pracach Komisji Konkursowej brałyby udział osoby nieprawidłowo
wyłonione, to należy przyjąć, że całe postępowanie konkursowe byłoby nieprawidłowe. Wadliwe
ustalenie składu Komisji Konkursowej niewątpliwie stanowi nieprawidłowość, która powinna być
wyeliminowana poprzez uchylenie zarządzenia o powołaniu Komisji Konkursowej.
W związku z powyższymi uchybieniami w procedurze postępowania w wyborze
przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wietrznie, o których organ prowadzacy
dowiedział się dopiero po ustaleniu składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie, postąpiono jak w niniejszym zarządzeniu.
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