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Uchwała nr XXVII/593/08 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 czerwca  2008r. 

 
 dnia 7 kwietnia 2008r. uzupełnionej pismem 

z dnia 5 maja 2008r. a dotycz ącej zarzutu braku nale Ŝytego nadzoru Prezydenta Miasta Katowice 
nad  przebiegiem wyja śniania skarg zawieraj ących zarzuty dotycz ące sposobu dysponowania i 
podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadcze ń Socjalnych w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 1 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 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 ełnioną pismem 

z dnia 5 maja 2008r. dotyczącą  zarzutu braku naleŜytego nadzoru Prezydenta Miasta Katowice 
nad  przebiegiem wyjaśniania skarg zawierających zarzuty dotyczące sposobu dysponowania i 
podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 1 w Katowicach  

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

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarŜącej o sposobie 

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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      Uzasadnienie 
 
 

r. i kolejnym z dnia  5 maja 2008r. złoŜyła skargę 
dotyczącą zarzutu braku naleŜytego nadzoru Prezydenta Miasta Katowice nad  przebiegiem 
wyjaśniania skarg zawierających zarzuty dotyczące sposobu dysponowania i podziału środków z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w 
Katowicach oraz zarzutu braku  aktualnego statutu. 
 Wcześniej w skardze z dnia 14 stycznia 2008r. uzupełnionej pismem z dnia 4 lutego 2008r. skarŜąca 
poruszyła kwestie wyboru formy pomocy materialnej przyznanej emerytom, uznając je za 
nieprawidłowe. Pismem z dnia 13 lutego Prezydent Miasta Katowice udzielił odpowiedzi nie znajdując 
podstaw do uznania skargi za zasadną. 
   Odnosząc się do przedstawionych obecnie przez skarŜącą zarzutów tj. spraw związanych z 
dysponowaniem i podziałem środków z Funduszu Socjalnego  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 
1 w Katowicach naleŜy wyjaśnić, Ŝe w sprawie tej  przeprowadzono kontrolę, w trakcie której  
stwierdzono co następuje: 
Dnia 26 lutego 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała nr VII/85/07 Rady Miasta Katowice w sprawie 
połączenia w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29  – Szkoły 
Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach i Miejskiego Przedszkola nr 24 w Katowicach. 
Zgodnie z zapisem § 1 tejŜe uchwały połączenie powyŜszych placówek nastąpiło z dniem 
1 września 2007 roku. 
Zgodnie z zapisem § 4 w/w uchwały Zespół otrzymał statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do tej 
uchwały. 
Paragraf 2. pkt 3 Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach stanowi, Ŝe 
 w skład Zespołu wchodzą:  
1) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach, 
2) Miejskie Przedszkole nr 24 w Katowicach. 
Natomiast w § 3. pkt 1 zapisano, Ŝe Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie dla publicznej 
szkoły podstawowej i publicznego przedszkola, zaś pkt. 2,  Ŝe szczegółowe cele i zadania szkoły i 
przedszkola określają ich statuty. Z analizy dokumentów szkolnych ( statutu i księgi protokołów Rad 
Pedagogicznych) wynika, Ŝe znowelizowany Statut Szkoły Podstawowej nr 18 został przyjęty uchwałą 
nr 2/ 2007–08 w dniu 5 września 2007 roku - po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 
Rodziców, podobnie jak Statut Miejskiego Przedszkola nr 24. 
 Jednym z załączników do Statutu Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach jest Regulamin 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki 
w Katowicach, zaopiniowany przez Prezesa oddziału ZNP – Pana Jerzego Szmajdę w dniu 
3 marca 2007 roku. Roczny plan rzeczowo – finansowy podobnie jak wspomniany wyŜej regulamin 
opieczętowany jest pieczątką Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach i podpisany przez Dyrektora – 
Pana Witolda Kwietnia oraz Prezesa ogniska ZNP nr 5 – Panią Aleksandrę Kabaj. PoniewaŜ Zespół 
Szkolno – Przedszkolny powołany został w trakcie trwania roku budŜetowego 2007, ze świadczeń 
funduszu socjalnego wypracowanego w danym roku mogli tylko korzystać czynni pracownicy i emeryci 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach ( szkoły prowadzącej samodzielną obsługę finansowo - 
księgową). Pracownicy i emeryci Przedszkola nr 24 korzystali ze świadczeń zabezpieczonych dla nich 
w komórce socjalnej ZOJO w Katowicach ul. Mariacka 23. 
Odnosząc się do zarzutów: braku daty opracowania i adresatów  planu rzeczowo – finansowego 
ustalono, Ŝe w dokumentacji komisji socjalnej w protokole z 15.VI. 2007 roku, widnieje zapis 
zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo – finansowego funduszu na rok 2007. Protokół podpisany jest 
przez członków komisji socjalnej. Po dokładnej analizie potrzeb osób uprawnionych do świadczeń z 
ZFŚS, w aspekcie kwoty odpisu na rok 2007 -  Dyrektor Szkoły uwzględniając stanowisko komisji 
socjalnej ustalił, które ze świadczeń zawartych w Regulaminie  ZFŚS będą realizowane w 2007 roku. W 
związku z powyŜszym ze względu na ograniczone środki wynikające z odpisu  na rok 2007, nie 
przewidziano w rocznym planie rzeczowo – finansowym paczek dla pracowników i ich dzieci do lat 15. 
Nie potwierdza się zarzutów dotyczących komisji socjalnej. PoniewaŜ sporny regulamin dotyczy Szkoły 
Podstawowej nr 18 – komisję tworzą pracownicy tej szkoły. Wspomniana Pani Aleksandra Kabaj – 
przewodnicząca komisji socjalnej, jest Prezesem ogniska nr 5 ZNP, natomiast nie pełni roli 
„społecznego dyrektora”. Z chwilą powołania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 utworzone 
zostało stanowisko wicedyrektora i nie ma potrzeby wyznaczania innej osoby do pełnienia  zastępstw 
pod nieobecność Dyrektora. W składzie komisji jest równieŜ Pani Halina Wojtala ( wcześniej Ewa 
Mucha) – pracownicy administracji szkoły. 
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Dokumentacja komisji socjalnej zawiera  zamówienie z dnia 30.XI.2007r  skierowane do Zarządu PSS 
Społem w Katowicach ul. Rynek12, przez sklep 03–08 z prośbą o przygotowanie paczek o wartości od 
150.00 zł. do 200,00 zł. Podejmując decyzję o zakupie paczek Ŝywnościowych dla emerytów komisja 
brała pod uwagę wybór najbardziej optymalnego rozwiązania. Nie wchodząc w merytoryczną ocenę tej 
decyzji  –  naleŜy stwierdzić, Ŝe została ona podjęta przez Komisję Socjalną oraz Dyrektora w ramach 
posiadanych kompetencji. Prezydent nadzoruje działania placówki w zakresie obowiązujących 
przepisów prawa nie zaś konkretnych rozwiązań organizacyjnych, które są dopuszczalne w jego 
ramach.    
 W dokumentacji komisji socjalnej figuruje specyfikacja produktów znajdujących się 
w paczkach dla emerytów ( w kwocie 160,00zł, 180,00 zł i 200,00 zł).  
W dokumentacji komisji socjalnej znajduje się notatka komisji z dnia 3. XII 2007r., w której stwierdza się 
odbiór ze sklepu 35 paczek, które sprawdzono zgodnie ze specyfikacją i nie stwierdzono braków. 
Powody przyznania paczek i bonów dla emerytów wyjaśniono skarŜącej w piśmie z dnia 13 lutego 
2008r. nr KPM.ZM.0561-12/08. 
 Nie potwierdza się zarzut dotyczący niskiego poziomu zadowolenia emerytów 
i rencistów Szkoły z form pomocy socjalnej. W dokumentacji komisji socjalnej znajduje się petycja do 
Dyrektora z dnia 16.IV. 2008r. – podpisana przez 15 byłych pracowników, którzy wnoszą o nie 
przekazywanie ich do ZOJO – wyraŜając jednocześnie swoje zadowolenie 
z opieki Szkoły. 
Analizując dokumentację komisji socjalnej nie moŜna potwierdzić zarzutu, Ŝe komisja 
taka w szkole nie działa.   
 W sytuacji gdy merytoryczne zarzuty skarŜącej dotyczące nieprawidłowości w dysponowaniu 
funduszem socjalnym w szkole nie znalazły potwierdzenia, zarzut braku naleŜytego nadzoru nad  
placówką w zakresie którego skarga dotyczy ze strony Prezydenta Miasta Katowice naleŜy uznać za 
nieuzasadniony. 
 W konsekwencji skargę naleŜy uznać za bezzasadną. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
    
 
 
 


