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w sprawie przyjqcia Apelu do Rzqdu RP 0 podjqcie dzialafi majqcych na celu wprowadzenie zmian
Iegislacyjnych dotyczqcych skladu komisji konkursowej powolywancj w celu wylonienia kandydata na

dyrektora szkoly lub placéwki

Na podstawie an 18 ust I usta. . wy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2021 r
poz. I372 z p6zn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta K ' " " ‘oraz 0lT|lS_]l ECIUICHCJI, Kultuxy | Sporm '

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§l.Uchwala Sit; Apel do Rzqdu RP 0 0d‘ 'p _]¢c1e dzialafl majqcych na celu wprowadzenie '
legislacyjnych dotyczqcych sklad k

zmlan
u om|s_]| konkursowej powoiywanej w celu wyionienia kandydata na

dyrektora szkoly lub placéwki zgodnie z zalqcznikiem do uchwaly.

§ 2. Uchwah"; przekazaé Prezesowi Rady Ministréw.

§ 3. Wykonanie uch Iwa y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
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Zalqcznik do uchwaiy Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice

z dnia.................. .2021 r.

Apel

Prezydent Miasta Gliwice wraz z radnymi Rady Miasta Gliwice wnosi 0 podjegcie dziaiafi majqcych na celu
dokonanie zmian w zakresie skiadu komisji konkursowej powolywanej w celu wylonienia kandydata na
dyrektora szkoly lub placéwki.

Stosownic do mpiséw art 63 ust. I4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oéwiatowe (t.j. Dz.
U Z 2021, poz. I082):

,,W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzqcy szkohg lub placéwke; powoluje komisje; konkursowq
w sldadzie:
1) p0 trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzqcego szkoh; lub placc'>wk¢"
Pomimo, ze przepisy nie precyzujq kto moze byé przedstawicielem organu prowadzqcego, zgodnie

z orzecznictwem sqdu, taki zapis wyklucza moiliwoéé powoiania przez organ prowadzacy do prac w komisji
konkursowej, radnego gminy jako swcgo przedstawiciela.

Wobec powyzszego Rada Miasta Gliwice apeluje o dopisanie w lit. a ww. przepisu po slowach: ,,organu
prowadzqcego szkolq lub plac6wk¢" wyrazenie: "nie wykluczajqc mozliwoéci powolania radnego rady gminy"
lub wprowadzenie innego zapisu, dajqcego podstawe; organowi prowadzqcemu do powolania radnego rady
gminy do prac w komisji konkursowej, jako swego przcdstawiciela.

Przepis art. 44 ust. 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oéwiatowe (t.j. Dz. U z 2021, poz. I082)
nakiada na szkoiy iplacéwki obowiqzek podejmowania niezbq:dnych dziaiafi w celu tworzenia optymalnych
warunkéw realizacji dziaialnoéci dydaktycznej, wychowawczej iopiekuficzej oraz innej dziatalnoéci
statutowej, zapewnienia kazdemu uczniowi warunkéw niezbqdnych do jego rozwoju, podnoszenia jakoéci
pracy szkoiy lub placéwki ijej rozwoju organizacyjnego. Dzialania te dotyczq miqdzy innymi wspélpracy ze
érodowiskiem lokalnym (ust. 2 pkt 4 ww. artykuiu).

Uzasadnionym wydaje sin; zatcm umozliwienie radnemu rady gminy, wybranemu przcz organ prowadzqcy
do pracy w komisji konkursowej powolywanej w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoly
lub placéwki, zapoznanie sic; z kandydatami na dyrektoréw oraz planowanymi przez nich zatozeniami zasad
wspélpracy ze érodowiskiem lokalnym
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Uzasadnienie
Podjnpcie niniejszcj uchwaiy, jest uzasadnione ze wzglodu na r0l¢=; jakq pelniq radni gminy. Poniewaz rada

gminy stanowi organ stanowiqcy ikontrolny wgminie, ado jej wlaéciwoéci nalezq wszystkie sprawy
pozostajqce wzakrcsic dzialania gminy, to uzasadnionym Wydaje sing umozliwienie radnemu rady gminy,
wybrancmu przcz organ prowadzqcy do pracy wkomisji konkursowej powoiywanej wcelu wylonienia
kandydata na stanowisko dyrektora szkoiy lub placéwki.
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