
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie

UCHWAŁA Nr XHI/137/95 
Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 28.06.1995 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olsztynie przy ul. Gdyńskiej 17 oraz określenia 
regulaminu pracy tej Komisji.

Na podstawie art.36 ust.5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U.Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Olsztynie u c h w a 1 a , co następuje :

§1

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 
w Olsztynie powołuje się Komisję konkursową zwaną dalej „Komisją” w składzie :

Przedstawiciele organu 
prowadzącego szkołę :

1. Józef Grzegorczyk
2. Leszek Kirzenkowski

Przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty :

3. Halina Chorążyczewska
4. Mariola Woźniak

Przedstawiciele Rady 
Pedagogicznej:

5. Elżbieta Rogowska
6. Sabina Pacholska

Przedstawiciele Rady 
Rodziców :

7. Teresa Niewiero
8. Krzysztof Jednacz

Przedstawiciele związku 
zawodowego ZNP : 9. Jolanta Stankiewicz

Przedstaweiciel związku
zawodowego NSZZ „Sohdamość” 10. Jadwiga Sabatowska

§2

W przypadku nieobecności powołanego członka Komisji, przewodniczący Komisji 
może wyrazić zgodę na desygnowanie w zastępstwie innego przedstawiciela z 
zastrzeżeniem, że dokonane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć 50% składu 
osobowego powołanego przez Radę.



§3

Komisja działa w oparciu o regulamin jej pracy stanowiący załącznik do uchwały.

§4

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą powierzenia funkcji dyrektora lub gdy do konkursu 
nikt nie przystąpi albo dwa kolejne konkursy nie wyłonią kandydata.

§5

Za udział radnym Rady Miejskiej przysługuje dieta w wysokości ustalonej zgodnie z § 1 
ust.l Uchwały Nr m/22/90 Rady Miejskiej w Olsztynie o ustaleniu diet oraz zwrotu 
kosztów podróży radnym i członkom Komisji (tekst jednolity 
Nr XXÏÏ/110/92 z dnia 2 września 1992 r. zmieniona Uchwałą Nr XXVI13/30/93 z dnia 
17 marca 1993 r.)

Uchwała

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej

Bogdan Pierechod


