
UCHWAŁA NR XXV/411/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie 
art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych 

osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność 
wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Publicznego 

Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez panią █████████████* oraz panią █████████████* na 
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu stwierdza się, że skarga jest zasadna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
/.../ 
Tadeusz Skarżyński  

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii 
Rady Miasta.
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Uzasadnienie

Do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka”
w Kaliszu w zakresie niewłaściwego gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
w placówce.

W toku procedowania skargi Zespół przeanalizował dokumentację zgromadzoną w sprawie
oraz dwukrotnie spotykał się z panią dyrektor. Regulamin świadczeń pracowniczych obowiązywał
od 2007 roku. Od 01 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy regulamin dot. wypłaty świadczeń
pracowniczych.

Skarżące złożyły dwa wnioski na papierze kancelaryjnym tj. wniosek o świadczenie socjalne
i wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 28 „Bajka” w Kaliszu odmówiła przyznania paniom
wypłaty dwóch świadczeń ponieważ - jak sama potwierdziła podczas spotkania z Zespołem
ds. rozpatrzenia skargi - praktyka jest taka, że przyznaje się jedno świadczenie, aby każdy mógł otrzymać
wypłatę chociaż z jednego świadczenia. Zgodnie z funkcjonującym wówczas regulaminem panie miały
prawo do obu świadczeń. Odmowa dotyczyła wypłaty świadczenia urlopowego, a decyzja nie posiadała
pisemnego uzasadnienia, gdyż pani dyrektor uznała, że na druku jest wskazane na to miejsce, natomiast
na papierze kancelaryjnym nie mogła napisać uzasadnienia. Tylko jednej ze skarżących wskazała słowne
uzasadnienie swojej decyzji.

Druki w wersji papierowej tj. wnioski o wypłatę świadczeń socjalnych i urlopowych
są do pobrania u dyrektora przedszkola. W chwili składania wniosków przez skarżące druk PIT nie był
wymagany. Podstawą było oświadczenie o dochodach członków rodziny.

Pani dyrektor stwierdziła, że wniosek o świadczenie urlopowe lub socjalne może złożyć każdy
pracownik Publicznego Przedszkola nr 28 w Kaliszu. Nie ma pierwszeństwa w wydawaniu decyzji
o przyznaniu świadczenia.

Zgodnie z pismem dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu z dnia
10.02.2020 r. przesłanym do Kancelarii Rady Miasta dot. wysokości środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych z 2019 roku, które zostały przekazane na 2020 rok: pozostało 1202,07 zł;
w miesiącu styczniu 2020 zapłacono podatek w kwocie 703,00 zł.

W Publicznym Przedszkolu nr 28 w Kaliszu nie ma związków zawodowych.
Mając powyższe na uwadze, skargę należy uznać za zasadną.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw
określonych w art. 229 pkt 2 tej ustawy jest rada gminy.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wiosków i Petycji

Rady Miasta Kalisza
/.../

Barbara Oliwiecka

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
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