
UCHWAŁA NR XXXII/686/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu RP o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian 
legislacyjnych dotyczących składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na 

dyrektora szkoły lub placówki 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z póżn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Apel do Rządu RP o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian 
legislacyjnych dotyczących składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na 
dyrektora szkoły lub placówki zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Edukacji i Nauki, Wojewodzie Śląskiemu, 
Senatorowi RP z okręgu wyborczego nr 70 i Posłom na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 29. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/686/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

Apel 

Prezydent Miasta Gliwice, wraz z członkami Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Radzie Miasta Gliwice 
wnosi o podjęcie działań mających na celu dokonanie zmiany w odpowiednim przepisie prawa, w zakresie 
składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki. 

Stosownie do zapisów art 63 ust. 14 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. 
U z 2021, poz. 1082): 

„W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową 
w składzie: 

1) po trzech przedstawicieli: 

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę" 

Pomimo, że przepisy nie precyzują kto może być przedstawicielem organu prowadzącego, zgodnie 
z orzecznictwem sądu, taki zapis wyklucza możliwość powołania przez organ prowadzący do prac w komisji 
konkursowej, radnego gminy jako swego przedstawiciela. 

Wobec powyższego Rada Miasta Gliwice apeluje o dopisanie w lit. a ww. przepisu po słowach: „organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę" wyrażenie: "nie wykluczając możliwości powołania radnego rady gminy" 
lub wprowadzenie innego zapisu, dającego podstawę organowi prowadzącemu do powołania radnego rady 
gminy do prac w komisji konkursowej, jako swego przedstawiciela. 

Przepis art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U z 2021, poz. 1082) 
nakłada na szkoły i placówki obowiązek podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych 
warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości 
pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą między innymi współpracy ze 
środowiskiem lokalnym (ust. 2 pkt 4 ww. artykułu). 

Uzasadnionym wydaje się zatem umożliwienie radnemu rady gminy, który został wybrany w wyborach 
bezpośrednich, co powoduje, że cieszy się dużym zaufaniem społecznym, wybranemu przez organ prowadzący 
do pracy w komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
lub placówki, zapoznanie się z kandydatami na dyrektorów oraz planowanymi przez nich założeniami zasad 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
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