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Uchwała nr XXVII/590/08 

Rady Miasta Katowice  
 

z dnia 27 czerwca 2008r. 
 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 marca 2008r. Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej 
na nienaleŜyte wykonywanie zadań publicznych przez Prezydenta Miasta Katowice. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000r., nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) 

 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
 
§1. Uznać za bezzasadną skargę z dnia 28 marca 2008r. Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej 

na nienaleŜyte wykonywanie zadań i nieskuteczny, nieefektywny nadzór Prezydenta Miasta 
Katowice nad działalnością szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto 
Katowice w zakresie spraw finansowych.  

  
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarŜącego                

o sposobie załatwienia skargi. 
 
§4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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UZASADNIENIE 
 

 Pismem z dnia 28 marca 2008r. Śląska Społeczna Rada Oświatowa wniosła skargę na 
„nienaleŜyte wykonywanie zadań i nieskuteczny, nieefektywny nadzór Prezydenta Miasta Katowice 
nad działalnością szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice w zakresie 
spraw finansowych”, wskazując w szczególności na wystąpienie w ostatnim okresie naduŜyć 
finansowych w Gimnazjum Nr 9 w Katowicach oraz sygnalizowane przez rodziców 
nieprawidłowości w Miejskim Przedszkolu Nr 73 w Katowicach.     
  
 Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego nieprawidłowości w Gimnazjum 
Nr 9 w Katowicach, dotyczące braku wyciągów bankowych, błędnych operacji bankowych oraz 
naduŜyć finansowych na łączną kwotę około 159.000 zł, stwierdzone zostały podczas kontroli 
przeprowadzonej w tej jednostce przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice w 2005r.                  
W związku z wyŜej wymienionymi faktami skierowano do Prokuratury zawiadomienie                           
o popełnieniu przestępstwa. Po przeprowadzeniu dochodzenia,  w grudniu 2006 roku sporządzony 
został akt oskarŜenia przeciwko 5 osobom (w tym dyrektorowi i głównemu księgowemu placówki)  
i aktualnie toczy się w niniejszej sprawie postępowanie sądowe. Z dyrektorem tej jednostki 
rozwiązano stosunek pracy z dniem 30 kwietnia 2006r.  
 Odnośnie drugiej wymienionej w skardze jednostki oświatowej (Miejskie Przedszkole Nr 
73) - to na skutek doniesienia rodziców, prowadzone jest przez Prokuraturę postępowanie 
wyjaśniające. Z uwagi na ten fakt, dyrektor placówki z dniem 22 listopada 2007r. został zawieszony 
w swoich obowiązkach. Treść dotychczasowych ustaleń nie jest na razie znana Urzędowi Miasta.  
NaleŜy jednocześnie zauwaŜyć, iŜ Rada Miasta Katowice uchwałą z dnia 26 stycznia 2008r.                  
Nr XXI/448/08 rozpatrzyła juŜ wcześniejszą skargę rodziców dzieci uczęszczających do tej 
jednostki. Skarga w szczególności dotyczyła spraw organizacyjnych i została uznana za częściowo 
zasadną.     
  
 W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć, iŜ zgodnie z obecnym artykułem 187 ustawy  o finansach 
publicznych (tekst jednolity  w Dz. U z 2005 roku. Nr 249,  poz 2104 )) zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego (w przypadku gminy: wójt, burmistrz, prezydent miasta) sprawuje ogólny nadzór nad 
realizacją, określonych uchwałą budŜetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaś przewodniczący zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego kontroluje przestrzeganie przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki 
sektora finansów publicznych, realizacji procedur  w zakresie celowości zaciągania zobowiązań 
finansowych i dokonywania wydatków. PowyŜsza kontrola obejmuje w kaŜdym roku co najmniej 5% 
wydatków podległych jednostek organizacyjnych.               
 Konsekwencją ww. zapisów było podjęcie przez Prezydenta Miasta Katowice Zarządzenia 
Nr 2668/06 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie sprawowania nadzoru nad realizacją dochodów i 
wydatków oraz przestrzeganiem procedur kontroli finansowej przez podległe i nadzorowane 
jednostki, (a wcześniej Zarządzenia Nr 66/03 z dnia 7 lutego 2003 r.) które ustalały zasady                       
organizacji tej kontroli. W tym zakresie kontrolę placówek oświatowych prowadzi jak corocznie 
Wydział Edukacji. 
Nadzór Prezydenta Miasta Katowice nad działalnością szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez miasto Katowice w zakresie spraw finansowych sprawowany jest  równieŜ            
w ramach kontroli problemowych i kompleksowych wykonywanych przez Wydział BudŜetu, 
Nadzoru i Kontroli Urzędu Miasta zgodnie   z zatwierdzonym „planem kontroli” na dany rok. 
Podkreślić takŜe naleŜy, iŜ prowadzone są równieŜ kontrole doraźne wynikające z bieŜących 
potrzeb.  I tak np. w latach 2005 – 2007 Wydział BudŜetu, Nadzoru i Kontroli przeprowadził 
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postępowanie kontrolne w 101 jednostkach oświatowych, natomiast Wydział Edukacji 
przeprowadzał kontrole w jednostkach oświatowych samodzielnych (średnio 48 rocznie) oraz 
obsługiwanych przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach (średnio 140 rocznie). 
W przypadkach gdy stwierdzone zostały nieprawidłowości wystosowywano wystąpienia 
pokontrolne do dyrektorów jednostek, a w przypadku naruszenia zasad dyscypliny finansowej 
kierowano wnioski o ukaranie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (15 wniosków).   
  
 Mając powyŜsze na uwadze stwierdzić naleŜy, iŜ organizacja nadzoru w zakresie spraw 
finansowych  nad jednostkami  i placówkami oświatowymi sprawowana przez Prezydenta Miasta 
Katowice jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawa oraz podjętymi aktami 
wykonawczymi.  
 Funkcjonujący system kontroli i nadzoru  jak i zakres przeprowadzanych dorocznie kontroli  
przez Wydział Edukacji, kontrole problemowe, kompleksowe  i doraźne  przeprowadzane przez 
Wydział BudŜetu, Nadzoru i Kontroli ( a takŜe inne  kontrole dotyczące aspektów organizacyjnych, 
kadrowych, prawnych, itp) naleŜy uznać za wystarczający instrument nadzoru nad  prawidłowością 
działań podejmowanych przez Dyrektorów jednostek i placówek oświatowych, szczególnie                   
w zakresie spraw finansowych.  
 Fakt, Ŝe doszło do naduŜyć -  jakkolwiek godny ubolewania –  powinien być oceniany 
realistycznie i pragmatycznie, w stosunku do całej skali infrastruktury oświatowej miasta.  
Nadmienić więc w tym miejscu wypada, Ŝe aktualnie funkcjonuje 185 jednostek i placówek 
oświatowych nadzorowanych przez Miasto Katowice, kształcących ponad 47 tysięcy uczniów, 
zatrudniających ponad 6.800 pracowników, a ich łączne wydatki w skali roku kształtują się na 
poziomie około 335 milionów złotych. Wskazane przez skarŜącego przypadki (zakładając, Ŝe 
zarzuty dotyczące Miejskiego Przedszkola Nr 73 znajdą potwierdzenie) dotyczą zatem około 1%  
ogólnej liczby jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.                
  
 Naprowadzone wyŜej okoliczności nie dają podstaw do uznania wniesionej skargi za 
zasadną. 
  
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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