
ZARZĄDZENIE NR 84/2019
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 57 ust. 2 i art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

zarządza się, co następuje

§ 1. Odwołuje się, po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty, Panią Wiolettę Skoczylas ze 
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie bez wypowiedzenia z dniem 23 września 
2019 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 lit. a art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w
szkole/przedszkolu lub placówce w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze
stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Przyczyną odwołania ze stanowiska jest nieudokumentowane rozporządzenie środkami szkoły. Z informacji
uzyskanych od przewodnika grupy pielgrzymkowej z Konina wynika, że Pani Dyrektor pobierała opłaty od
grup pielgrzymkowych nocujących w szkole, jednak w żaden sposób nie potwierdzała ich odbioru. Pobrane
kwoty w wysokości ok. 400 - 500 zł od jednej grupy pielgrzymkowej nie zostały wpłacone na rachunek
szkoły, nie zostały również ujęte w jej księgach rachunkowych, co świadczy o działaniu na szkodę
kierowanej przez Panią Dyrektor placówki, jak również o nierzetelności i nietransparentności gospodarki
finansowej jednostki. Tym samym, przy założeniu że od każdej z 3 grup nocujących w Miedźnie została
pobrana kwota 400 zł, oznacza to nieudokumentowane rozporządzenie przez Panią Dyrektor kwotą około
1 200 zł. Takie działanie Pani Dyrektor naruszyło interesy szkoły, gdyż spowodowało uszczuplenie jej
przychodów, w sytuacji, gdy niewątpliwie w związku z pobytem pielgrzymów szkoła ponosiła koszty
związane z potrzebami bytowymi realizowanymi w placówce.

Co więcej, Pani Dyrektor przekraczając zakres posiadanego przez siebie pełnomocnictwa podpisała w dniu
20 sierpnia protokół uruchomienia kotła w ramach prac związanych z termomodernizacją budynków
szkolnych, czym uniemożliwiła Gminie dokonanie kontroli prawidłowości przeprowadzonych czynności, co
może doprowadzić Gminę do konieczności poniesienia znacznych kosztów w razie wystąpienia wad czy
usterek. Powyższe działania Pani Dyrektor znacząco naruszyły zaufanie organu prowadzącego, co
jednocześnie wzbudziło poważne i uzasadnione wątpliwości co do jej zdolności do pełnienia funkcji
dyrektora szkoły.

Po ujawnieniu wyżej wymienionych faktów, Wójt zwrócił się 29 sierpnia 2019 roku do Śląskiego Kuratora
Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej odwołania pani Wioletty Skoczylas ze stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie. Opinia organu nadzoru pedagogicznego
wpłynęła do Urzędu Gminy Miedźno w dniu 19 września 2019 roku.

Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. akt: I OSK 1923/17, zapadłym na gruncie
poprzednio obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty: „W art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. chodzi o
takie zachowania, w wyniku których nie ulega wątpliwości, że dyrektor utracił zdolność wykonywania
powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji spoczywających na
nim obowiązków”. Taka sytuacja ma miejsce w zaistniałym przypadku, co uzasadnia odwołanie Pani
Dyrektor bez wypowiedzenia.
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