
Wrocław, 6 października 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.189.4.2017.MC2

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
2016 r. poz. 814 ze zm.),

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 66/2017 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Związku Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach 
Śląskich.

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu Trzebnickiego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r. podjął uchwałę Nr 66/2017 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach 
Śląskich.

Przedmiotowa uchwała wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania konkursowego została przesłana 
na wniosek organu nadzoru pismem z dnia 7 września 2017 r. (znak: 0ZKiS.2111.2.2017) i wpłynęła do 
tutejszego urzędu, przekazana według właściwości przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w dniu 
11 września 2017 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem 
art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r. poz. 60 ze zm.) 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 września 2017 r.

Mocą uchwały Nr 66/2017 Zarząd Powiatu Trzebnickiego powierzył stanowisko Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza 
organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania 
się w drodze konkursu (ust. 2). Od dnia 1 września 2017 r. powyższe regulacje zawiera ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) w art. 63 ust. 1 oraz ust. 10.

Szczegółowe regulacje w zakresie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na stanowisko dyrektora 
szkoły lub placówki zawiera rozporządzenie 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. 2010 r. Nr 60, poz. 373), zwane dalej także „rozporządzeniem”.

Dla przeprowadzenia konkursu organ prowadzący powołuje komisję konkursową, która na podstawie 
złożonych ofert konkursowych podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata 
do postępowania konkursowego (§4 ust. 1 rozporządzenia). Następnie komisja, po dokonaniu merytorycznej 
oceny dopuszczonych kandydatów, wyłania kandydata na stanowisko dyrektora (§5 i §6 
ust. 1 rozporządzenia) i powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę o wyniku postępowania 
konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego.

Na podstawie §8 ust. 2 rozporządzenia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub 
publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie 
w razie stwierdzenia: 1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 2) 
przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 członków; 3) 
naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem §4 ust. 1; 4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć 
wpływ na wynik konkursu.

Po zatwierdzeniu konkursu organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
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Organ nadzoru, na podstawie przedstawionej przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego dokumentacji, uznał, 
że w przypadku postępowania konkursowego dotyczącego Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta 
w Obornikach Śląskich stanowisko dyrektora zostało powierzone z istotnym
naruszeniem przepis Qv ustawy o systemie oświaty.

W  dniu 23 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu 
Powiatu Nr 64/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla przeprowadzenia konkursu, w celu wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich. Po 
stwierdzeniu zachowania wymaganej obecności członków komisji ustalono, że na konkurs dokumenty 
złożyło d\\ cli Po rozpatrzeniu oferty
złożonej przez Komisja Konkursowa podjęła uchwałę N r 1/2017 w sprawie
odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, natomiast w zakresie dokument Qv 
złożonych p r z e z K o m i s j a  podjęła uchwalę w sprawie dopuszczenia kandydata do 
postępowania konkursowego (uchwała Nr 2/2017). Po przeprowadzeniu głosowania Komisja podjęła 
decyzję o rozstrzygnięciu konkursu wybierając jako kandydata na stanowisko dyrektora

Uchwałą Nr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Trzebnickiego zatwierdził 
przeprowadzony konkurs, a następnie uchwałą Nr 66/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. powierzył stanowisko 
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich

W  toku przeprowadzonego postępowania nadzorczego wobec powyższej uchwały organ nadzoru 
stwierdził, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie zachodziły przesłanki do niedopuszczenia kandydata 
do postępowania konkursowego.

Wobec powyższego, Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK- 
N.4131.189.3.2017.MC2 z dnia 5 października 2017 r. stwierdził nieważność uchwały Nr 65/2017 Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich.

Z kolei stwierdzenie nieważności uchwały Nr 65/2017 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 czerwca 
2017 r. przez organ nadzoru działający w ramach przyznanych mu przez ustawodawcę kompetencji 
nadzorczych wywiera skutki ex tunc, a więc z mocą wsteczną od dnia podjęcia aktu objętego stwierdzeniem 
nieważności. Bezpośrednią konsekwencją stwierdzenia nieważności uchwały Nr 65/2017 Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich było wyeliminowanie wszelkich 
skutków prawnych wywołanych tą uchwałą od dnia jej podjęcia. Stwierdzenie nieważności wywiera wobec 
danego aktu taki sam skutek jakby on nigdy nie istniał.

Powyższe powoduje, że w dniu podejmowania uchwały Zarządu Powiatu Trzebnickiego, będącej 
przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego, nie został wyłoniony w drodze konkursu kandydat 
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich.

Tym samym, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 65/2017 powoduje, że powierzenie
stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich 

nastąpiło z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia, tj. w sytuacji, gdy konkurs 
był w istocie nieważny i organ prowadzący obowiązany był zarządzić ponowne jego przeprowadzenie.

Mając na uwadze powyższe zdaniem organu nadzoru uchwała Nr 66/2017 Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego 
Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskich podjęta została z istotnym naruszeniem art. 36a 
ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 września 2017 r., co 
uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru □ Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
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Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak
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