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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.156.1.2020.RB

Wrocław, 2 lipca 2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713)

stwierdzam nieważność

^^zarziulzenianr 0050;44;2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odwołania
ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

U zasadn ien ie

Wójt Gminy Zagrodno, powołując się na art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 66 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. p o z ^ ^ ^ ^ d d e ^ u s t^ ^ ^ ^ ^ w la ł  w dniu 21 maja 2020 r. zarządzenie nr 0050.44.2020 
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zagrodnie - dalej: z a r e ą d z e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Przedmiotowe zarządzenie wpłynęło do Organu Nadzoru w dniu 26 czerwca 2020 r.

W  toku badania legalności zarządzenia Organ Nadzoru stwierdził, że akt ten w sposób istotny narusza 
art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, w wyniku odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku 
szkolnego bez wypowiedzenia, pomimo niezaistnienia przesłanki pozwalającej na takie odwołanie.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze 
w szkole lub placówce w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, 
a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów 
szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego 
w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Wobec powyższego, o ocenie prawidłowości zarządzenia decydują okoliczności faktyczne, w jakich 
doszło do jego wydania. Wyłącznie wtedy gdy okoliczności te kreują „szczególnie uzasadniony przypadek”, 
o jakim mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, zarządzenie odwołujące nauczyciela ze stanowiska 
kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia znajduje uzasadnienie prawne.

Z uzasadnienia zarządzenia wynika, że powodami odwołania Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zagrodnie były:

1) umieszczenie przez Dyrektora na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie 
stanowisk (oświadczeń), kóre polemizowały ze stanowiskami (oświadczeniami) W ójta Gminy;

2) przekazywanie, za pośrednictwem elektronicznego dziennika służącego do przekazywania rodzicom 
informacji o postępach dziecka w nauce i do kontaktu szkoły z rodzicem, przez Dyrektora rodzicom 
uczniów uczęszczających do Zespołu informacji w sprawie konfliktu interpersonalnego Dyrektora 
z Wójtem;

3) angażowanie przez Dyrektora osób trzecich w w/w konflikt poprzez kierowanie przez Dyrektora wszelkich 
pism dotyczących jego obowiązków służbowych również do wiadomości Rady Gminy Zagrodno.

W  ocenia W ójta Gminy przedstawione działania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zagrodnie podważają kompetencje i autorytet Wójta w społeczności lokalnej, co zdaniem organu 
prowadzącego, uzasadniało zastosowanie wobec Dyrektora instytucji przewidzianej 
w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wskazane sytuacje, zdaniem Wójta, spowodowały, że dalsze kierownie

Id: 403DC418-384B-4A05-9C86-E4C48F3B62F5. Podpisany Strona 1



Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przez Dyrektora stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania tej 
placówki oświatowej, jak również Gminy Zagrodno jako odpowiedzialnej za prowadzenie Zespołu.

W  ocenie organu nadzoru, przytoczone przez Wójt Gminy Zagrodno powody odwołania Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie nie mogły jednak stanowić przesłanek do zastosowania 
trybu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Uzasadniając takie stanowisko, należy na wstępie wskazać, że art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego 
(tak jak cała ustawa) wszedł w życie z dniem 1 września 2017 r., jednak norma wynikająca z jego treści 
jest tożsama z tą, która wynikała z poprzedzającego go art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.). Tożsame jest bowiem brzmienie obu 
regulacji. Tym samym aktualny pozostaje, wypracowany w oparciu o przepisy ustawy o systemie 
oświaty, dorobek doktryny i orzecznictwa dotyczący możliwości odwołania nauczyciela ze stanowiska 
kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ze względu na powyższe organ nadzoru zauważa w pierwszej kolejności, że w utrwalonym 
orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego wskazuje się, iż 
przytoczony wyżej przepis ustawy, będący podstawą wydanego zarządzenia, tworzy pewnego rodzaju 
gwarancję dla stabilności stosunku zatrudnienia nauczycieli. Jeśli natomiast ustawodawca stwarza dla 
pewnych, wyraźnie określonych grup pracowników (w tym przypadku nauczycieli) szczególne 
i rygorystyczne gwarancje zatrudnienia, to rolą organu nadzoru przy badaniu legalności aktu jest 
dołożenie wszelkich starań, aby owe gwarancje rzeczywiście funkcjonowały w praktyce (wyroki 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2013 r., I OSK 2942/12; z dnia 9 kwietnia 2013 r., 
I OSK 2703/12 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2003 r., I PK 103/03).

Z tych też względów pojęcie użyte przez ustawodawcę w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc 
„przypadki szczególnie uzasadnione”, których zaistnienie daje możliwość odwołania dyrektora placówki 
oświatowej z pełnienia funkcji bez wypowiedzenia i w trakcie roku szkolnego, powinno być 
interpretowane w sposób ścisły, a w razie wątpliwości nawet zawężający. Wynika to z faktu, że 
art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi wyjątek od ogólnej zasady stabilności stosunku zatrudnienia, wobec 
czego stosowanie jego wykładni w sposób rozszerzający jest niedopuszczalne.

Przepis ten odnosi się do konkretnych, poważnych, zawinionych przez dyrektora lub niezależnych od 
niego, przypadków, w których nie jest możliwe dalsze pełnienie przez dyrektora szkoły jego funkcji 
kierowniczej. Ponadto, z powyższych względów winna zachodzić konieczność natychmiastowego 
przerwania jego czynności, w przypadku, gdy dalsze wykonywanie funkcji dyrektora godziłoby 
w interes szkoły i powodowałoby destabilizację w jej funkcjonowaniu w zakresie zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 9 kwietnia 
2013 r., I OSK 2703/12; z dnia 14 lutego 2013 r., I OSK 1797/12; z dnia 26 września 2012 r., I OSK 
1633/12; z dnia 26 lipca 2012 r., I OSK 724/12; z dnia 18 maja 2012 r., I OSK 10/12; z dnia z 29 lipca 
2010 r., I OSK 525/10).

W  myśl powyższego, za przypadki szczególnie uzasadnione należy zatem uznać sytuacje, w których 
łącznie: 1) zdarzenia (działania lub zaniechania) miały charakter zupełnie wyjątkowy, nadzwyczajny 
(wykraczający poza działanie rutynowe, codzienne); 2) miały charakter istotnego niedopełnienia przez 
nauczyciela -  dyrektora szkoły lub placówki oświatowej obowiązków lub naruszenia uprawnień 
określonych prawem; 3) stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji 
funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) szkoły lub placówki; 4) konieczne jest 
natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji dyrektora, albowiem dalsze zajmowanie stanowiska 
dyrektora godzi w interes placówki oświatowej jako interes publiczny. Dopiero zaistnienie tak 
rozumianego szczególnie uzasadnionego przypadku upoważnia organ prowadzący placówkę oświatową, 
po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy), do odwołania nauczyciela ze 
stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Ponadto, wskazania wymaga, że skoro art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy przewiduje możliwość odwołania 
nauczyciela „w przypadkach szczególnie uzasadnionych”, to zarówno ocena, jak i uznanie organu, który 
powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, a następnie odwołuje go z tego stanowiska, nie mogą 
mieć charakteru dowolnego, pobieżnego lub arbitralnego, lecz powinny być dokładnie i szczegółowo 
wywiedzione oraz uargumentowane w uzasadnieniu podjętego aktu o odwołaniu (zarządzenia). Nie 
można przy tym opierać się na subiektywnych i niepopartych żadnymi dowodami odczuciach organu 
prowadzącego, co do wpływu zaistniałych zdarzeń na funkcjonowanie placówki oświatowej. Dla
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skuteczności dokonanego odwołania konieczne jest, aby zagrożenie dla placówki, jakie wiązałoby się 
z pozostawaniem dyrektora na jego stanowisku, było realne, istotne, aktualne i obiektywne.

Dla oceny, czy w sprawie nastąpił szczególnie uzasadniony przypadek zasadnicze znaczenie mają 
więc okoliczności wykazane w uzasadnieniu kontrolowanego w trybie nadzoru zarządzenia (wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1997 r., III RN 3/97). Prawidłowość zarządzenia o odwołaniu ze 
stanowiska dyrektora placówki oświatowej trzeba zatem oceniać na podstawie faktów, które zostały 
wskazane w jego uzasadnieniu. Powołane tam okoliczności muszą być konkretne i dowiedzione 
w stosownym postępowaniu poprzedzającym wydanie zarządzenia oraz znajdować pełne potwierdzenie 
w zebranym materiale dowodowym. Przy kontroli odwołania ze stanowiska dyrektora placówki 
oświatowej znaczenie ma zatem nie tylko to, czy taki akt zawiera uzasadnienie. Istotne są również 
wywody przytoczone przez organ gdyż to, jakie zdarzenia uznał on za przesłanki odwołania, musi 
wynikać bezpośrednio z uzasadnienia podjętej w tym zakresie uchwały. Tylko te argumenty (w 
zestawieniu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym) pozwalają na ustalenie motywów, jakimi 
kierował się organ pozbawiając dyrektora dotychczasowej funkcji kierowniczej oraz ocenę czy podane 
przez organ przyczyny rzeczywiście można uznać za szczególnie uzasadniony przypadek, w rozumieniu 
art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego. Konieczne jest przy tym podkreślenie, że materiał dowodowy 
nie może zastępować uzasadnienia, lecz winien jedynie potwierdzać to, co „powinno być dokładnie oraz 
szczegółowo wywiedzione i umotywowane w uzasadnieniu [podejmowanego aktu]. [...] to, jakie 
zdarzenia [...] [organ] uznał za przesłanki odwołania, musi wynikać bezpośrednio z uzasadnienia” 
(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2013 r., IV SA/Po 
627/13). „W uzasadnieniu aktu odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora należy omówić 
wytykane mu nieprawidłowości oraz wykazać i szczegółowo umotywować na czym polega «szczególne 
uzasadnienie» danego przypadku i dlaczego w okolicznościach danej sprawy organ skorzystał 
z przyznanych mu ustawowo kompetencji. Tak więc akt odwołania dyrektora placówki nie może być 
następnie uzupełniany późniejszymi wyjaśnieniami przyczyn takiego odwołania” (wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2013 r., I OSK 2412/12).

Co więcej, organ nadzoru, podobnie jak sąd administracyjny, nie może przy weryfikacji uchwały 
uwzględnić niewykazanych w uzasadnieniu przesłanek odwołania (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 r., I OSK 2703/12), a zatem nawet jeżeli istniałyby 
uzasadnione przyczyny odwołania, które nie zostały wykazane (co nie jest jednoznaczne z ich 
wymienieniem) w uzasadnianiu do uchwały, akt odwołujący należy ocenić jako istotnie naruszający 
prawo.

Zestawiając powyższe z treścią uzasadnienia zarządzenia, organ nadzoru nabrał przekonania, 
że W ójt Gminy Zagrodno nie uzasadnił w sposób dostateczny swojej decyzji o zastosowaniu 
nadzwyczajnego sposobu odwołania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Zarzuty 
zawierają lakoniczne uzasadnienie. Ich istota, sprowadzająca się do konfliktu interpersonalnego między 
Wójtem a Dyrektorem w zakresie zamieszczanych przez Dyrektora oświadczeń w przestrzeni publicznej 
(portal internetowy, elektroniczny dziennik służacy do kontaktu z rodzicami uczniów, informowanie 
Rady Gminy) pozostających w opozycji do stanowisk prezentowanych w tejże przestrzni przez Wójta, 
nie ma charakteru, który pozwoliłby na uznanie, że zarzuty wyczerpują znamiona „szczególnie 
uzasadnionego przypadku”.

Przyczyny, które wyczerpują znamiona "szczególnie uzasadnionego przypadku" zostały 
zestawione przykładowo w orzecznictwie (np. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 
29 czerwca 2017 r., sygn. akt I OSK 109/17; z dnia 22 sierpnia 2017 r. sygn. akt I OSK 1024/17; z dnia 
14 czerwca 2018 r. sygn. akt I OSK 195/18). Są to m.in.: 1) kradzież w sklepie; 2) błędy organizacyjne, 
które postawiły placówkę w stan zagrożenia likwidacją; 3) poniżanie, upokarzanie i ignorowanie 
pracownika oraz wykorzystanie pracowników do przeprowadzenia remontu w mieszkaniu dyrektora; 4) 
zaniedbania w nadzorze nad pracownikami skutkujące molestowaniem seksualnym podopiecznych; 5) 
zatrudnienie swojego bliskiego krewnego w szkole; 6) notoryczne nieregulowanie zobowiązań 
finansowych szkoły; 7) długotrwałą chorobę uniemożliwiającą wykonywanie funkcji kierowniczej, 
która negatywnie wpływa na szkołę, powodując jej dezorganizację.

Zarządzenie szeroko powołuje tezy wyroków sądów administracyjnych (niektóre wybiórczo, 
jak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt 
II SA/Rz 1697/15) w przedmiocie wykładni pojęcia "szczególnie uzasadnionego przypadku" w związku 
z odwołaniem dyrektora placówki oświatowej bez wypowiedzenia. Tezy tych wyroków potwierdzają 
omówioną powyżej wyjątkowość stosowania regulacji zawartej w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy. Jednakże
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W ójt Gminy nie wyjaśnia, w jaki sposób zarzucane Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zagrodnie 
zachowania prowadzą do destabilizacji funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
w szczególności w jaki sposób poprzez wskazane w zarządzeniu zachowania Dyrektora nastąpiły 
poważne i realne zakłócenia w prawidłowej realizacji przez Zespół funkcji dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym brak jest wykazania rażącego charakteru zarzucanych 
Dyrektorowi uchybień w odniesieniu do funkcjonowania kierowanej przez niego placówki. Z treści 
uzasadnienia zarządzenia nie sposób wywieść, dlaczego sytuacja konfliktu interpersonalnego między 
Wójtem a Dyrektorem ma charakter wyjątkowy, nadzwyczajny i nagły, a przez to uniemożliwiający 
Dyrektorowi wykonywanie jego zadań określonych w art. 68 ustawy. Brak jest informacji i dowodów
0 wpływie tego konfiltu na stopień i jakość wykonywania przez Dyrektora wskazanych zadań. Autor 
uzasadnienia zarządzenia nie jest poza tym konsekwentny ponieważ powołuje orzeczenia sądów 
administracyjnych, z których wynika m.in., że szczególnie uzasadnione przypadki to takie, które 
obiektywnie powodują destabilizację szkoły pod względem dydaktycznym, wychowawczym
1 oświatowym. Z kolei w dalszej części uzasadnienia Wójt przyznaje, że stwierdzone w pracy Dyrektora 
uchybienia (przy czym nie wiadomo czy chodzi o zarzuty zawarte w 3 punktach pierwszej strony 
uzasadnienia zarządzenia czy uchybienia w wykonywaniu obowiązków określonych w art. 68 ustawy) 
mogą prowadzić do destabilizacji funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Nie jest jasne 
także w jaki sposób prowadzona w przestrzeni publicznej przez Dyrektora polemika z twierdzeniami 
W ójta zupełnie pozbawia szkołę funkcji edukacyjnej, w szczególności w odniesieniu do procesu 
edukacyjnego uczniów i wychowanków oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie. Nie wykazano 
ponadto związku pomiędzy datą popełnienia zarzucanych Dyrektorowi uchybień a ich bezpośrednim 
wpływem na zagrożenie dla funkcjonowania Zespołu, co poddaje w wątpliwość wyjątkowość 
i nadzwyczajność zdarzeń stanowiących podstawę wydania zarządzenia.

Sama subiektywna utrata zaufania ze strony W ójta w stosunku do Dyrektora lub wynikły stąd lub 
z innej przyczyny konflikt miedzy nimi nie mieści się w zakresie „szczególnie uzasadnionych 
przypadków" uprawniających zastosowania instytucji z art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego. Trafnie 
zostało to omówione w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 marca 
2018 r. (sygn. akt IV SA/Po 1161/17). Sąd stwierdził, że "szczególnie uzasadnione przypadki" muszą 
wiązać się, co do zasady, z naruszeniem porządku prawnego, przekroczeniem uprawnień lub 
niewykonywaniem obowiązków przez dyrektora szkoły, a nie z korzystaniem przezeń ze swych 
obywatelskich uprawnień. Sam fakt, że działania te finalnie okazały się nieskuteczne lub niecelowe, 
nie uprawnia jeszcze do przypisywania woli nadużywania procedur, ich niewłaściwego stosowania, 
instrumentalizacji lub lekceważenia -  i to w dodatku z konsekwencjami wskazanymi 
w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. "Szczególnie uzasadnionego przypadku" nie mogą 
stanowić krytyczne wypowiedzi dyrektora szkoły względem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
także te formułowane publicznie. Pracownik ma prawo do krytyki przełożonego lub pracodawcy, i to 
także krytyki publicznej. Z pewnością nie stanowi takiego przypadku samo formułowanie krytycznych 
wypowiedzi nacechowanych pewną dozą złośliwości, kpiny czy ironii, "nierzeczowych", a nawet 
"stanowiących czystą ekspresję osobistej niechęci". Tym bardziej tego rodzaju wypowiedzi nie dają 
podstaw do sięgnięcia po środek prawny z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Na zupełnym marginesie rozważań o szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniających 
do rozwiązania z dyrektorem placówki oświatowej stosunku pracy bez wywiedzenia należy wspomnieć, 
że ochronę przed ewentualnym naruszeniem dóbr osobistych (jak np. cześć, reputacja) lub 
zniesławieniem przewidują wyłącznie instytucje przewidzianiane w stosownych przepisach prawa 
cywilnego lub karnego, których celem jest zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych lub ukaranie sprawcy 
prywatno-skargowego przestępstwa zniesławienia.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w niniejszej sprawie, stosownie do treści 
art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, opinię negatywną odnośnie odwołania w omawianym trybie Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie wydał Dolnośląski Kurator Oświaty w piśmie z dnia 
14 maja 2020 r. (sygn. WNKPS.544.2.2020.LB). Kurator Oświaty zwrócił uwagę, że w rozpatrywanej 
sprawie nie zaistniała przesłanka szczególnie uzasadnionego przypadku pozwalająca na odwołanie 
dyrektora placówki oświatowej w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wprawdzie ustawodawca 
nie przewidział związania organu prowazącego placówkę oświatową treścią opinii kuratora oświaty, to 
jednak nie budzi wątpliwości, że zawarte w tej opinii negatywne stanowisko tym bardziej obliguje wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) do wyczerpującego uzasadnienia wydawanego aktu, a w szczególności 
do przekonującego umotywowania przesłanek, które legły u podstaw rozstrzygnięcia podjętego wbrew
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opinii wydanej w trybie art. 66 ust. 2 Prawa oświatowego (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu z dnia 30 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Op 233/19).

Ustawodawca w sposób jednoznaczny uregulował przesłanki warunkujące odwołanie dyrektora 
szkoły lub placówki oświatowej bez wypowiedzenia. W  sposób wyraźny rozróżnił przyczyny odwołania 
dyrektora w trybie art. 66 ust. 1 pkt 1 i w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tak więc organ, który 
powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce nie może dowolnie decydować 
o sposobie odwołania takiego nauczyciela z pełnionej funkcji bez wypowiedzenia. Artykuł 
art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi bowiem w relacji z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy przepis o charakterze 
szczególnym, a jego zastosowanie winno być poparte okolicznościami wyczerpującymi znamiona 
„przypadku szczególnie uzasadnionego”.

Mając na powyższe na uwadze, nie można uznać by zarzuty stawiane w zarządzeniu Dyrektorowi 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie, sprowadzające się do polemiki między Dyrektorem 
a Wójtem w środkach masowego przekazu czy w innej formie komunikacji publicznej oraz do 
wynikającego stąd konfliktu interpersonalnego, stanowiły szczególnie uzasadnione przypadki 
w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jest to w niniejszej sprawie o tyle również istotne, że wpływ 
zarzucanych Dyrektorowi zachowań na wykonywanie jego ustawowych obowiązków i realizowanie 
przez kierowaną placówkę funkcji dydaktyczno-wychowawczej nie zostały, w jakimkolwiek stopniu, 
w uzasadnieniu zarządzenia wykazane.

W  związku z powyższym, postanawia się jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności zarządzenia organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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