
Pani A      M           w sprawie wysoko

 Pani A       M           o

   
Uchwała nr XLI/86405 
Rady Miasta Katowice 

 
       z dnia 30 maja 2005r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi dnośnie wysokości dodatku 
funkcyjnego przyznanego na czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 18  w Katowicach. 
 
 
  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.  231 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 Radę Miasta Katowice jako organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi 

ści dodatku funkcyjnego przyznanego na 
czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18  w Katowicach. 

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

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 

§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 
skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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dania Pani A    M         dotycz

      w pisprzekazane Pani A    M

Pani  A      M         pismem

 
 
 

Uzasadnienie 
 
     

   z dnia 4 kwietnia 2005r. wniosła w trybie 
art. 246 § 1 Kpa skargę na Prezydenta Miasta Katowice w związku z brakiem 
nadzoru nad realizacją uchwały Nr XXVI/335/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 
sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania  nauczycieli oraz regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków i innych składników wynagradzania  oraz uchwały Nr XXXI/413/00 Rady 
Miejskiej Katowic z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/335/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 sierpnia 2000r. 
  Wyjaśnienia w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego były 

mach z dnia 29 października 2003r. nr 
OR.IX.AĆ.1131/124/03, 8 kwietnia 2004r. nr OR.IX.G.Sz.0718/39/04 oraz z dnia 2 
listopada 2004r. nr OR.IX.AĆ.1131/132/04. W pismach szczegółowo poinformowano 
skarżącą o uwzględnionych kryteriach przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
przyznanego dodatku funkcyjnego.   
  Żą ące ponownego wyliczenia dodatku 
funkcyjnego, który w jej ocenie nieprawidłowo ustalono, a następnie jego wypłatę na 
zasadzie wyrównania mają charakter indywidualny  i zaliczają się do roszczeń  
wynikających ze stosunku pracy. 
    Z uwagi na powyższe nie stwierdzono podstaw do załatwienia sprawy 
zgodnie z żądaniem skarżącej tj. rozpatrzenia skargi przez Radę Miasta w trybie 
odpowiednich przepisów Kpa.  

Zawarte w skardze zarzuty i roszczenie powinny być rozpatrywane 
przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach. 
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