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Wnioskujemy  o  stwierdzenie  nieważności  zarządzenia  Burmistrza  Miasta
i Gminy Chocianów nr 19.2018  z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie zatwierdzenia
konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Miejskiego  w  Chocianowie oraz
zarządzenia 22.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r  .w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora  Przedszkola  Miejskiego  w  Chocianowie  będącego  następstwem
zarządzenia nr 19.2018.

UZASADNIENIE

Burmistrz  MiG  Chocianów  wydał  w  dniu  8  stycznia  2018r.zarządzenie
nr  7.2018.  w sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Przedszkola
Miejskiego w Chocianowie.
Następnie w dniu  22 stycznia 2018 r.  wydał  zarządzenie nr  11.2018.w sprawie
powołania komisji  konkursowej  do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego w Chocianowie.
W zarządzeniu tym Burmistrz podaje skład komisji konkursowej,  w tym m.in.  dwóch
przedstawicieli rady rodziców  tj.  Sylwię Kasperską i Elwirę Lichocką. Występuje tu
rażąca niezgodność czasowa , gdyż przedstawiciele rady rodziców zostali wybrani w
tajnym głosowaniu (zgodnie ze statutem Rady Rodziców) na zebraniu w dniu  26
stycznia  2018. (Protokół  z  zebrania  w  załączeniu).  Niezgodność  zaistniała  gdyż
Burmistrz  w  zarządzeniu  nr  11.2018  wyznaczył  do  komisji  kandydatów  Rady
Rodziców wybranych w trybie obiegowym w dniu 10 stycznia 2018  niezgodnie z §13
ust 4 regulaminu Rady Rodziców obowiązującym od 12 października 2017r.

Stawiamy  również  zarzut  naruszenia  przepisów  Rozporządzenia  Ministra
Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
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publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (  Dz.U.  2017  poz  1587).  Nie  został  spełniony  wymóg  §3.1.
w/w Rozporządzenia. 
§ 3. 1.  Rozporządzenia mówi że „Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce
posiedzenia  komisji,  o  czym  powiadamia  pisemnie  w  postaci  papierowej
pozostałych członków komisji oraz kandydatów, nie później  niż na 7 dni  przed
terminem posiedzenia.”
Jeżeli dwaj członkowie komisji konkursowej zostali wybrani 26 stycznia 2018r. to do
30 stycznia 2018r. tj.  do dnia posiedzenia komisji  konkursowej mijają 4 dni, a nie
7 dni jak w przytoczonym przepisie. 
W  związku  z  powyższym,  ponieważ  komisja  konkursowa  została  powołana
z  naruszeniem  prawa,  nieważna  jest  też  dalsza  procedura  wyłaniania  dyrektora
Przedszkola Miejskiego.  Jeżeli jeden z elementów postępowania konkursowego był
nieprawidłowy to dalsze działania komisji konkursowej nie mogą go legalizować

 Prosimy o zwrócenie uwagi  na fakt ,że zarządzenie Burmistrza nr 19.2018
z  dnia   30  stycznia  2018  r  w  sprawie  zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko
dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie zostało wydane  w dniu konkursu,
zapewne kilka godzin (nie więcej niż 2-3) po zakończeniu konkursu, który rozpoczął
się   o godz. 10:00. 
Uważamy,  że  Burmistrz  nie  był  w  stanie  dokonać  pełnej  analizy  dokumentacji
konkursowej  oraz  merytorycznej  oceny  przebiegu  konkursu  i  koncepcji
zaprezentowanych przez kandydata na dyrektora. 
Cała  procedura wyboru  dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie została
przeprowadzona  w  pośpiechu,  z  rażącym naruszeniem obowiązujących  terminów
i powinna zostać unieważniona przez organ prowadzący przedszkole w oparciu o § 8
ust 2  pkt 4 cytowanego już  Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017r.
 Organ prowadzący nie tylko że nie uczynił tego, nadto wydał następne zarządzenia
tj
 Zarządzenie nr  22.2018 z dnia 31.02.2018.w sprawie powierzenia stanowiska

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie
 Zarządzenie nr 23.2018 z dnia 31 stycznia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Chocianowie.

W związku z zaistnieniem przesłanek do unieważnienia konkursu wnioskujemy jak
na wstępie.
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