
 
 

 
Zarządzenie Nr 71/2016 

Burmistrza Piławy Górnej 
z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. 

Na podstawie art. 36 a ust. 6 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 
446) i § 2 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 2010 roku Nr 60, poz. 373  
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „komisją” w celu przeprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, 
w składzie: 

1. Przewodniczący komisji Izabela Woronowicz – Zastępca Burmistrza - przedstawiciel 
organu prowadzącego; 

2. Członkowie komisji: 
a) Agata Owczarek – Zastępca Skarbnika - przedstawiciel organu prowadzącego; 
b) Agnieszka Borowska – Inspektor ds. Oświaty - przedstawiciel organu 

prowadzącego; 
c) Anna Kwiatkowska - Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - 

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
d) Magdalena Styś – Kruszelnicka - Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - 

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
e) Krzysztof Książek - przedstawiciel rady pedagogicznej; 
f) Daniela Dudek - przedstawiciel rady rodziców; 
g) Grażyna Bykiewicz - przedstawiciel ZNP; 
h) Kazimiera Sygulska - przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi 
Dzierżoniowskiej; 

§ 2 
Komisja przeprowadzi konkurs, zgodnie z Rozporządzeniem 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 2010 roku Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami). 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 


