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Uchwała Nr .............................. 

Rady Miasta Zakopane 
z dnia .............................. 2022 r. 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                   (t.j. 
Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę pana Janusza Świerka skierowaną przeciwko dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem. 
     

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane do poinformowania skarżącego                        
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

STAN FAKTYCZNY 
 

W dniu 11.03.2022r. wpłynęła skarga pana Janusza Świerka skierowana przeciwko 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w 
Zakopanem.  
Przedmiotem skargi była niezgodna z prawem działalność dyrektora Szkoły Podstawowej                       
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem, jako administratora 
i dysponenta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czego wynikiem była odmowa 
przyznania świadczenia na zakup progresywnych okularów korekcyjnych. Decyzją nr 117/21 z 
dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych wydaną na podstawie § 18 pkt 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr K/1/2019 dyrektora Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem, na podstawie protokołu 
nr SP1.161.04.2021 z zebrania Komisji Socjalnej, działającej zgodnie z regulaminem przyznawania 
świadczeń, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych nie zostało przyznane.  
 
STAN PRAWNY 

Po przeprowadzeniu analizy przedmiotowej skargi oraz w świetle złożonych wyjaśnień 
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. H. Marusarzówny                      
w Zakopanem ustalono, iż skarga na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej należy do 
właściwości Rady Miasta Zakopane zgodnie z art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. Dodatkowo należy podkreślić, że gospodarowanie ZFŚS należy 
do kompetencji dyrektora szkoły. W szkole została powołana komisja, która opiniuje wnioski, 
przed podjęciem decyzji przez dyrektora szkoły. Obowiązujący Regulamin uzgodniony jest ze 
związkami zawodowymi.  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 746 z późn. zm.) środkami funduszu administruje 
pracodawca, dlatego w jego gestii znajduje się podejmowanie decyzji dotyczących tego funduszu 
oraz celów, na jakie mogą być przeznaczone środki. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 maja 2022 roku zapoznała się z 
dokumentacją związaną ze skargą oraz po wysłuchaniu skarżącego, pana Janusza Świerka uznała skargę za 
bezzasadną.    

Biorąc pod uwagę powyższe, skargę należy uznać za bezzasadną. 
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