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Uchwała nr XXVII/591/08 

Rady Miasta Katowice  
 

z dnia 27 czerwca 2008r. 
 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 kwietnia 2008r. Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej 
na zaniedbanie obowiązków, nienaleŜyte wykonywanie zadań i naruszanie praworządności 
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 24 kwietnia 2008r. Śląskiej Społecznej Rady 

Oświatowej na zaniedbanie obowiązków, nienaleŜyte wykonywanie zadań i naruszanie 
praworządności przez Prezydenta Miasta Katowice w zakresie współpracy z działającymi na 
terenie Katowic związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach 
oświatowych.  

 
§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 24 kwietnia 2008r. Śląska Społeczna Rada Oświatowa wniosła skargę na na 
zaniedbanie obowiązków, nienaleŜyte wykonywanie przez Prezydenta Miasta Katowice zadań              
w zakresie współpracy z działającymi na terenie Katowic związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w samorządowych szkołach                
i placówkach oświatowych. Do skargi załączone zostało pismo skierowane do Prezydenta Miasta 
Katowice, będące  postawą wniesienia skargi, z dnia 17 kwietnia 2008r. Komisji Mi ędzyzakładowej 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach i Zarządu Oddziału 
Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, w którym jego autorzy zarzucają nie uwzględnienie ich 
postulatów odnośnie podwyŜek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w trakcie tworzenia 
budŜetu na 2008r. oraz domagają się jednocześnie zwiększenia ich wynagrodzeń oraz podjęcia 
szeregu działań zmierzających do  opracowania zasad i trybu współpracy Miasta z działającymi na 
jego terenie związkami zawodowymi.  
 
 W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, iŜ   
Prezydent Miasta Katowice kieruje do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli wszystkie projekty uchwał co do których uzgadnianie lub opiniowanie zawarte jest 
wprost w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U .z 2006r. Nr 97, poz. 674           
z późn. zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie z dnia 23 maja 1991r.                   
o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) tj: 
 
a)   regulamin wynagradzania nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela, 
b)  podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem 
doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a ust. 2a Karty Nauczyciela, 
c)  tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach 
zawodowych, 
d) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, 
e) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. 
 
 Odnosząc się natomiast do spraw poruszonych w wymienionym na wstępie piśmie z dnia                
17 kwietnia br. zauwaŜyć naleŜy, iŜ Ŝądanie zwiększenia wysokości podwyŜki na jeden etat dla 
pracownika niepedagogicznego do dnia 16 maja 2008r. zostało zrealizowane. Rada Miasta 
Katowice w uchwale Nr XXVI/512/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. zmieniającej uchwałę budŜetową 
zapewniła środki finansowe w wysokości 2.554.166 zł pozwalające na zaproponowaną przez 
Prezydenta Miasta Katowice dodatkową podwyŜkę od 1 maja br. w wysokości 7,7% (oprócz 
podwyŜki od dnia 1 stycznia 2008r. w wysokości 2,3%). Zarzut nieuwzględnienia wniosku 
organizacji związkowych o zwiększenie płac pracowników niepedagogicznych nie znajduje zatem 
potwierdzenia. NaleŜy zarazem stwierdzić, iŜ tworzenie budŜetu odbywa się zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta nr XIII/246/07 z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania 
budŜetu miasta Katowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu i obejmuje wnioski oraz propozycje, które są brane pod uwagę, 
zaś ich wymiar uwarunkowany jest moŜliwościami finansowymi Miasta (wynikającymi                         
z zestawienia planowanych dochodów i wydatków).  
 
 W pozostałych natomiast kwestiach poruszonych w powołanym na wstępie piśmie 
zauwaŜyć naleŜy, iŜ propozycja opracowania zasad i trybu współpracy między stroną 
samorządową,  a organizacją związkową faktycznie zaistniała w 2005 roku. O zawarcie 
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porozumienia w tej kwestii wystąpił Zarząd Oddziału Katowice Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. W imieniu Prezydenta Miasta Katowice, Pani Krystyna Siejna Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice zadeklarowała gotowość zawarcia takiego porozumienia. Pomimo powyŜszych 
faktów organizacja związkowa nie przedstawiła projektu porozumienia w tym zakresie. 
 
 NiezaleŜnie jednak od braku ww. porozumienia stwierdzić naleŜy, iŜ współpraca pomiędzy 
organizacjami związkowymi, a samorządem miasta Katowice znacznie wykracza poza opiniowanie 
załoŜeń i projektów aktów prawnych, czego dowodem moŜe być: 
� likwidacja znacznych róŜnic wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Katowic, 
� udział w komisjach kwalifikacyjnych wyłaniających kandydatów do nagrody dyrektora lub 

placówki oraz w komisjach wyłaniających kandydatów na doradców metodycznych. 
 

  W tym stanie sprawy zarzuty podniesione w skardze naleŜy uznać za bezzasadne.  
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
 
 
 
 
 
 


