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Uchwała nr LIX/1364/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 kwietnia 2006r. 

 
śnie braku nadzoru nad 

realizacją Uchwały Nr XXVI/335/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 sierpnia 2000r. 
oraz w sprawie postępowania prowadzonego w powyższym zakresie przed Sądem 
Rejonowym 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. 229 
pkt 3, art. 231 i art.  239 §1 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. Podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale nr XLI/ 864/05 Rady Miasta Katowice 
 z dnia 30 maja 2005r. odnośnie wysokości dodatku funkcyjnego przyznanego na 
 czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach i  
 ponownie uznać  Radę  Miasta  Katowice jako  organ  niewłaściwy do rozpatrzenia 

ącej zarzutu braku nadzoru nad realizacją 
 Uchwały Nr XXVI/335/00 Rady Miejskiej  Katowic z dnia 28 sierpnia 2000r. oraz w 
 sprawie prowadzonego w powyższym zakresie postępowania przed Sądem 
 Rejonowym 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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Uzasadnienie 

     
em z dnia 11 marca 2006r. wniosła skargę na 

Prezydenta Miasta Katowice, w której podnoszone są zarzuty dotyczące braku 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. oraz dotyczące spraw związanych z postępowaniem prowadzonym przed 
Sądem Rejonowym w Katowicach.  

nad realizacją Uchwały nr XXVI/335/00 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie 
zasad wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników 
wynagrodzenia i jej późniejsza zmiana była już przedmiotem skargi ww. z dnia 04 kwietnia  
2005r.  Rada Miasta Katowice zajęła stanowisko w powyższej sprawie w uchwale nr 
XLI/864/05 z dnia 30 maja 2005r. uznając Radę Miasta Katowice za organ niewłaściwy do 

ści dodatku funkcyjnego 
przyznanego na czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach. 
  Rada Miasta Katowice nie jest również organem właściwym do rozpatrzenia 
zawartych w skardze zarzutów związanych z postępowaniem prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Katowicach. Należy jednocześnie nadmienić, iż przedmiotowe postępowanie 
sądowe ( z powództwa skarżącej)  zakończyło się

łożyła w tej sprawie apelację. 
 Skarżąca nie wskazuje w skardze żadnych nowych okoliczności, które mogłyby 
mieć znaczenie dla ewentualnej zmiany dotychczasowego stanowiska. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 

 

 

  


