
Zarządzenie Nr 84/2013 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 22 lipca 2013 r.  
 
zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 16 lipca 2013 roku 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie 
 
 
Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na 
stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki i trybu pracy komisji 
konkursowej ( Dz. U. nr 60, poz. 373) w zw. z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1.W Zarządzeniu Nr 80/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 16 lipca 2013 roku  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie wprowadzam następujące zmiany:  

 
1.  W § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. W skład komisji powołuje się: 
1) Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: 
a) Anna Gałązka, 
b) Mariusz Gorgol, 
c) Ryszard Cywiński.”; 
 
2. § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§3. Wyznacza się Panią Annę Gałązkę  na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.” 
 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



        Załącznik 
        do Zarządzenia Nr 84/2013 
        Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 22 lipca 2013 roku 
           
 

UZASADNIENIE 
 

W związku z postępowaniem konkursowym na kandydatów na stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół w Łubowie oraz  Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie po upływie terminu 
wyznaczonego na składanie ofert dokonano wstępnego sprawdzenia ofert, które zgodnie  
z ogłoszeniem wpłynęły do siedziby organu prowadzącego postępowanie konkursowe.  
W dniu 22 lipca 2013 r. Pani Elżbieta Wojciechowska, pracownik – członek komisji 
konkursowej złożyła wniosek o wyłączenie jej z postępowania konkursowego na kandydata 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie. 

 
Równolegle toczą się dwa postępowania konkursowe na kandydatów na stanowiska 

dyrektora w Zespole Szkół w Łubowie oraz w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie. 
Członkiem jednej komisji konkursowej jest Pani Elżbieta Wojciechowska. W drugim 
postępowaniu konkursowym, w którym pracownik nie uczestniczy, oferentem jest członek 
rodziny pracownika. W celu  wyeliminowania potencjalnych wątpliwości względem 
bezstronności pracownika postanowiłam uwzględnić przedmiotowy wniosek i wyłączyć 
pracownika z postępowania. Zgodnie z art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego 
żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli 
zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą 
wywołać wątpliwość, co do bezstronności pracownika.  

Pani Elżbieta Wojciechowska pełniła również funkcję przewodniczącego komisji 
konkursowej w związku z tym postanowiłam dokonać zmiany w składzie przedmiotowej 
komisji, aby zapewnić prawidłowy przebieg prac komisji.  

 
Biorąc powyższe pod uwagę wydanie zarządzenia jest zasadne i konieczne. 

 
 
 


