
ZARZĄDZENIE NR 67/2013 
BURMISTRZA BORNE SULINOWO 

z dnia  20 czerwca 2013  roku 
 

w sprawie uniewaŜnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie  
i Dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie  

 
 
 
 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 
szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, 
poz. 373 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 
 

§1. UniewaŜniam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie  
i Dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie, ogłoszony na podstawie Zarządzenia  
Nr 53/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie i dyrektora Zespołu Szkół  
w Bornem Sulinowie. 

 
§2. Uzasadnienie uniewaŜnienia konkursu stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 
 
 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
 
 
 

§4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Załącznik  
                                                                                                                               do zarządzenia Nr 67/2013 

      Burmistrza Bornego Sulinowa 
                                                                                                                                   z dnia 20 czerwca 2013 roku 

 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 

2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły  
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 
373 ze zm.) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną 
placówkę zatwierdza konkurs  albo uniewaŜnia konkurs i zarządza ponowne jego 
przeprowadzenie  w razie stwierdzenia : 

1) nieuzasadnionego niedpuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, 
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego 

udziału 2/3 jej członków, 
3) naruszenia tajności głosowania z zastrzeŜeniem § 4 ust. 1 powyŜszego rozporządzenia, 
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. 

 
W dniu 20 czerwca 2013r.o godz. 10.00 odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej 

powołanej Zarządzeniem Nr 65/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa  z dnia  
18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie. W trakcie  
zapoznawania członków komisji z Regulaminem przedmiotowego konkursu, członkowie 
komisji wykazali błędy formalne polegające na niewłaściwym terminie powiadomienia 
członków komisji o terminie i miejscu posiedzenia komisji. W związku z powyŜszym komisja 
stanęła na stanowisku, iŜ naleŜy uniewaŜnić przedmiotowy konkurs  poniewaŜ wykazane 
nieprawidłowości mogą mieć istotne znaczenie w przypadku rozstrzygnięcia konkursu  
i ewentualnego wniesienia odwołania  któregoś z kandydatów. 
 Po zakończeniu obrad Komisji przewodniczący Komisji powiadomił organ 
prowadzący o zajętym stanowisku przez  komisję. 
 

W dniu 20 czerwca 2013r.o godz. 12.00 odbyło się równieŜ posiedzenie Komisji 
konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa  z dnia  
18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie. 
Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji, iŜ w dniu 19 czerwca 2013r. oferta 
złoŜona na to postępowanie została przez kandydata wycofana. W związku z powyŜszym 
prowadzenie dalszego postępowania konkursowego stało się bezprzedmiotowe. Ponadto 
przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego ( mimo braku oferty) złoŜyli wniosek  
o uniewaŜnienie konkursu ze względu na wykazane błędy formalne , tj. niewłaściwy termin 
powiadomienia członków komisji o terminie i miejscu posiedzenia komisji. Członkowie 
Komisji przychylili się do wniosku.   
 Po zakończeniu obrad Komisji przewodniczący Komisji powiadomił organ 
prowadzący o zajętym stanowisku przez  komisję. 
 
W takiej sytuacji  uniewaŜnienie konkursów jest zasadne. Burmistrz Bornego Sulinowa podjął 
decyzję o ponownym ogłoszeniu przedmiotowych konkursów.  
 
 


