
  

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 8 maja 2006r kierowanym do Prezesa Rady Ministrów w Warszawie oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach pani Małgorzata Grzywna złożyła skargę na działalność Wójta 
Gminy Janów odnośnie: 

1) nieprzekazania w roku 2005 na konto Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie 
środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Funduszu; 

2) nieterminowego wypłacania nauczycielom świadczeń urlopowych ze środków Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

Zgodnie z treścią przepisu art. 229 pkt 3) kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy jest 
organem właściwym do rozpoznawania skarg na działalność wójta, w zakresie jego zadań, innych niż 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 
Po przeanalizowaniu skargi Rada Gminy zdecydowała o uznaniu skargi za bezpodstawną z niżej 
wymienionych powodów: 
 
Ad 1) 
Zgodnie z art. 5a. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (t.j. Dz.U. 2004 Nr 256,                 
poz. 2572 z późn. zm.):  
1. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych 
w odrębnych ustawach.  
2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, jest zadaniem 
oświatowym gmin - w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i gimnazjach.  
 
Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r 
(Dz.U. 2003 Nr 203, poz. 1966 zm. DZ. U. 2005 nr 249 poz. 2104) samorządy otrzymują subwencję 
oświatową. W roku 2005 subwencja ta dla Gminy Janów wyniosła 3.181.699,- zł i w takiej wysokości 
została wykorzystana na działalność placówek oświatowych. 
Od 1 czerwca 2005r placówki oświatowe zostały wyodrębnione finansowo i kwota subwencji                     
w wysokości 1.699.341,- zł została przekazana na konta tych placówek.  
Oprócz subwencji oświatowej placówki oświatowe korzystały też z dotacji Gminy. Kwota dotacji                  
w 2005r wyniosła 988.135 zł z tego kwota 140.015,- zł została przekazana na konta placówek 
oświatowych. 
 
Zgodnie z art. 3 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 1994-03-04 r. (Dz.U. 
1994 Nr 43, poz. 163) tekst jednolity z dnia 1996-05-23 r. (Dz.U. 1996 Nr 70, poz. 335) Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony przez pracodawców, którymi w wypadku szkół                       
i przedszkoli są dyrektorzy tych placówek.  

 
Wójt Gminy Janów nie jest uprawniony do rozdysponowywania środków z subwencji oświatowej na 
poszczególne cele, finansowane z budżetu danej placówki oświatowej.  
W związku z tym należy uznać powyższy zarzut za bezzasadny.  
 
Ad 2) 
Zgodnie z treścią art. 53 ust 1a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r (t.j. Dz.U. 2003             
Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe – wypłacane do 
końca sierpnia.  
Zgodnie z art. 39. ust 1. pkt 5) ustawy o systemie oświaty „Dyrektor szkoły lub placówki                             
w szczególności: dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 
zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły 
lub placówki;” 
 
Wójt Gminy Janów nie posiada środków prawnych mogących wymóc przekazywanie środków 
finansowych na określone cele.  
 
W związku z tym należy uznać powyższy zarzut za bezzasadny.  
 

Przewodniczący Rady 

Gminy Janów 
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