Uchwała Nr XXI/171/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle
Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2096 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

1-

Uznaje się za niezasadną skargę na nieprzestrzeganie przepisów prawa oraz
przekraczanie uprawnień określonych ustawami przez Zarząd Powiatu w Jaśle
podczas przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora

I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.
Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Jaśle stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOD^ICZĄCY RADY

Załącznik do Uchwały Nr XXI/171/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE
Po przeanalizowaniu wyjaśnień i dokumentów związanych z zakresem skargi złożonej

przez I^^^^Z^S^^^^^^^^SI' Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada
Radzie Powiatu w Jaśle do podjęcia projekt Uchwały o bezzasadności złożonej skargi
i uzasadnia swój projekt.
Zarząd Powiatu w Jaśle w momencie powzięcia informacji o prawdopodobieństwie
niezgodnego z regulaminem Rady Rodziców I LO w Jaśle oraz regulaminem Rady

Pedagogicznej I LO w Jaśle wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej nie mógł
powierzyć stanowiska dyrektora ze względu na możliwy wpływ na wyniki tajnego głosowania.
Dlatego też Zarząd Powiatu podjął uchwałę o unieważnieniu konkursu.
Audyt wewnętrzny w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jasielskiego prowadzony
był w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869). W miejscu tym należy dodać, iż ww. audyt w oparciu o te same
przepisy prowadzony jest min. w Sądach, Prokuraturach, Ministerstwach, Urzędach

Marszałkowskich i Wojewódzkich.
Z przedłożonych wyjaśnień wynika również, że kontrole doraźne prowadzone były
na podstawie 4 pkt 1 lit. c regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Jaśle

i jednostkach organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, przyjętego Uchwałą Nr 176/2012 Zarządu
Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2012 r. Zgodnie z treścią 5 pkt 3 niniejszego regulaminu
kontrole zewnętrzne doraźne oraz kontrole wewnętrzne są zlecane w miarę potrzeb i nie ujmuje
się ich w rocznym planie kontroli.
W oparciu o dyspozycję 5 pkt 5 ww. regulaminu kontrole prowadzą pracownicy
Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej, pracownicy urzędu na polecenie
Starosty po pisemnym upoważnieniu przez Starostę, lub zespół kontrolny pod przewodnictwem
pracownika powołanego przez Starostę.
Kontrolujący działając w ramach sprawowanego przez organ prowadzący nadzoru
administracyjno-finansowego nad działalnością I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle jako
jednostki organizacyjnej Powiatu Jasielskiego - określonego w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 60 ust. 20 niniejszej ustawy w związku
z

8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu
pracy komisji konkursowej, mieli pełne prawo przeprowadzić czynności kontrolne w zakresie
dotyczącym procedury wyłonienia przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rady rodziców do
pracy w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
ILO w Jaśle, celem ustalenia czy zachodzą ewentualne nieprawidłowości uzasadniające
unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły z przyczyn określonych w 8 ust. 2 pkt 4 w/w
rozporządzenia.

Nieudzielenie odpowiedzi na zapytania i żądania skarżącej były konsekwencją braku
rozstrzygnięcia Wojewody Podkarpackiego w przedmiotowej sprawie.
Formułowane zatem przez skarżącą wobec kontrolujących zarzuty dotyczące żądania
od dyrektora szkoły udostępnienia danych osobowych rodziców, będących członkami rady
rodziców i nauczycieli - członków rady pedagogicznej (w tym danych wrażliwych jak powód
nieobecności na posiedzeniu rady pedagogicznej) tj. w zakresie szerszym niż wymagany
przepisami dotyczącymi procedury konkursowej, są zupełnie bezpodstawne i zawierają szereg
pomówień, które bezpośrednio mają na celu wykazanie za wszelką cenę, że Zarząd Powiatu

w Jaśle podjął bezprawnie uchwałę o unieważnieniu konkursu na dyrektora ILO w Jaśle, co też
jest przedmiotem postępowania skargowego przed Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie
oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie.
Komisja po przeanalizowaniu biegu zdarzeń, uważa, że zarzuty dotyczące naruszenia
przepisów RODO przez kontrolujących oraz ich bezpodstawnego działania są nieuzasadnione,
gdyż organ prowadzący ma prawo prowadzić kontrole doraźnie, a dokumentacje o których
mowa w skardze są jawne i kontrolujący mogli mieć do nich wgląd. Organ nie kontrolował

działalności Rady Rodziców tylko sposób wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej.
Ponadto należy podkreślić, że w kwestii zarzutu nieprzedstawienia upoważnień przez
kontrolujących nie przekroczono uprawnień, gdyż organ nie był do tego zobligowany.
Z uwagi na powyższe, jak wskazano na wstępie Rada Powiatu w Jaśle uznaje skargę
za bezzasadną.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

