
  

Zarządzenie organizacyjne nr 113/20 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie: ustalenia składu oraz zasad powoływania i funkcjonowania Rady Dyrektorów szkół 
i placówek prowadzonych przez miasto Gliwice działających w systemie oświaty 

 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)   

zarządzam: 

1. Powołać Radę Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez miasto Gliwice, 
działających w systemie oświaty, zwaną dalej Radą Dyrektorów. 

2. Rada Dyrektorów liczy do 9 członków powoływanych przez prezydenta miasta Gliwice 
spośród dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez miasto Gliwice, działających 
w systemie oświaty. 

3. W skład Rady Dyrektorów mogą wejść wskazani przez dyrektorów przedstawiciele szkół 
i placówek, którzy osiągnęli największą liczbę głosów w ramach propozycji 
przedstawionych trzeciemu zastępcy prezydenta miasta, przez dyrektorów szkół 
i placówek danego typu: 
1) 1 przedstawiciel liceów ogólnokształcących,  
2) 1 przedstawiciel szkół kształcenia zawodowego, 
3) 2 przedstawicieli szkół podstawowych, 
4) 1 przedstawiciel przedszkoli, 
5) 1 przedstawiciel szkół specjalnych, szkoły muzycznej oraz innych placówek 

oświatowych. 
4. Rada Dyrektorów jest organem opiniodawczym prezydenta miasta Gliwice w sprawach 

związanych z realizacją zadań miasta w zakresie edukacji. 
5. Kadencja Rady Dyrektorów trwa 2 lata. 
6. Członkowie Rady Dyrektorów wykonują swoje funkcje społecznie. 
7. Rada Dyrektorów wybiera ze swego grona: 

1) przewodniczącego, 
2) sekretarza,  

8. O wyborze przewodniczącego i sekretarza, Rada Dyrektorów niezwłocznie zawiadamia 
prezydenta miasta. 

9. Prezydent miasta odwołuje członka Rady Dyrektorów w trakcie trwania kadencji 
w przypadku: 
1) złożenia przez niego rezygnacji, 
2) zaprzestania pełnienia funkcji dyrektora.   

10. Rada Dyrektorów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego. 
11. Rada Dyrektorów może zaprosić na posiedzenie osoby, nie wchodzące w skład Rady 

Dyrektorów. 
12. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Dyrektorów w terminie 7 dni 

na żądanie: 
1) prezydenta miasta lub 



  

2) trzeciego zastępcy prezydenta miasta lub 
3) co najmniej 2 członków Rady Dyrektorów. 

13. Rada Dyrektorów jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez prezydenta 
miasta lub trzeciego zastępcę prezydenta miasta.  

14. Rada Dyrektorów samodzielnie ustala porządek obrad oraz termin posiedzenia, 
w uzgodnieniu z zaproszonymi osobami. 

15. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Dyrektorów co najmniej 3 dni wcześniej przed 
planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres 
problemów mających być przedmiotem obrad. 

16. Przewodniczący kieruje pracą Rady Dyrektorów, prowadzi obrady, reprezentuje Radę 
Dyrektorów na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał. 

17. W razie przeszkody w wykonywaniu zadań, przewodniczącego zastępuje sekretarz. 
18. Ustalenia Rady Dyrektorów są dokonywane w formie uchwały, w obecności co najmniej 

5 członków, zwykłą większością głosów.  
19. Posiedzenia Rady Dyrektorów są protokołowane przez sekretarza lub inną osobę 

wyznaczoną przez przewodniczącego Rady Dyrektorów. 
20. Protokół zawiera w szczególności: 

1) informację o dacie i miejscu posiedzenia Rady Dyrektorów, 
2) listę wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu, 
3) tematy prowadzonych dyskusji i wystąpień, 
4) przebieg głosowań, o ile były prowadzone, wraz z informacją o rozstrzygnięciach, 
5) wnioski i rekomendacje, o ile były formułowane, 
6) inne informacje uznane przez osoby uczestniczce w posiedzeniu za istotne, 

protokołowane na wniosek tych osób. 
21. Protokół podpisuje osoba go sporządzająca oraz przewodniczący Rady Dyrektorów. 
22. Do protokołu załącza się podjęte uchwały podpisane przez przewodniczącego Rady 

Dyrektorów. 
23. Podpisany protokół, przewodniczący Rady Dyrektorów przedkłada trzeciemu zastępcy 

prezydenta miasta. 
24. Za wykonanie, okresowy przegląd i aktualizację zarządzenia odpowiedzialny jest naczelnik 

Wydziału Edukacji.  
25. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje trzeci zastępca prezydenta miasta. 
26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r. 

 
(-) Prezydent Miasta 

Adam Neumann 
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