
Uchwała Nr XLV/324/2009

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia  26 sierpnia 2009 r.

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora BOSiR w Brzesku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o  samorządzie  gminnym  /tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2001  r.,  Nr  142,  poz  1591  

z późn.zm./ oraz art.  229 pkt.  3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 

z późn.zm./

RADA  MIEJSKA W BRZESKU

U C H W A L A   CO  NASTĘPUJE :

§  1.

Uznaje się za bezzasadną skargę  z dnia 05 czerwca 2009 roku Pani  

Ewy  Biernat pracownika  BOSiR  w  Brzesku   na  Dyrektora  BOSiR   Pana  Jana 

Waresiaka w sprawie dotyczącej wypłaty  ekwiwalentu za tzw. „wczasy pod gruszą”. 

z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym  załącznik do uchwały  .

§ 2

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  do  poinformowania 

skarżącej  o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLV/324/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 sierpnia 2009 

roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora BOSiR 
w Brzesku

Rozpatrując skargę o której mowa w § 1 Uchwały Rada Miejska w Brzesku 

uwzględniła następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy :

Dnia  05  czerwca  2009  r.  Panie  Ewa  Biernat  złożyła  do  Rady  Miejskiej  w 

Brzesku skargę na Dyrektora BOSiR Pana Jana Waresiaka, dotyczącą niepodpisania 

przez w/w o godz. 9.00 przelewu związanego z wypłatą ekwiwalentu za tzw. „wczasy 

pod gruszą”, które to wczasy Pani Ewa Biernat rozpoczynała dnia 05.06.09 r. cyt.: 

„ W dniu 05.06.09 r. zwróciłam się z prośba do pana dyrektora
BOSiR o podpisanie przelewu (ekwiwalent za wczasy pod gruszą),
aby móc pobrać pieniądze i wyjechać na wczasy. Pomimo, że przelew
był przez Panią kadrową Małgorzatę Malik, o godz. 9.00 rano    przygotowany, oraz  
pomimo moich gorących próźb, pan dyrektor zignorował mnie i powiedział, że ma na  
to czas do godz. 15.00.” – kon. cytatu.

Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  badając  przedmiotową  skargę 

zapoznała  się  z  zarzutami  skierowanymi  pod  adresem  Dyrektora  BOSiR 

przedstawionymi osobiście przez Panią Ewę Biernat, wyjaśnieniami złożonymi przez 

Dyrektora  Pana  Jana  Waresiaka  i  kadrową  BOSiR  Panią  Małgorzatę  Malik, 

Regulaminem  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  wprowadzonym 

Zarządzeniem Nr 1/09 Dyrektora BOSiR oraz opinią Radcy Prawnego Pani Stanisławy 

Rodinger z dnia 02.07.2009 roku  stanęła na stanowisku :

1. Zgodnie z art. 8, ust. 2 ustawy z dnia  04 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednolity Dz.U. z 1996 r., Nr 70, poz. 

335  z  późn.zm./  -  ”Zasady  i  warunki  korzystania  z  usług  i  świadczeń 

finansowanych  z  Funduszu,  z  uwzględnieniem  ust.  1,  oraz  zasady 

przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności 



socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art.  27 

ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u 

którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z 

pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.”

2. W  Brzeskim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Brzesku  został  opracowany 

i  wprowadzony  w  życie  Zarządzeniem  Nr  1/2009   Dyrektora  BOSiR 

Zakładowy  Regulamin  Świadczeń  Socjalnych,  który  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami  został  uzgodniony  z  Zakładową  Organizacją 

Związkową. 

3. W Zakładowym Regulaminie Świadczeń Socjalnych o którym mowa      

w pkt. 2 nie uregulowano spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za tzw. 

„Wczasy  pod  gruszą”  oraz  nie  wprowadzono  zasad  jego  wypłaty.  

W  regulaminie  nie  ma  też  dozwolenia  na  wypłatę  świadczeń  socjalnych 

przed korzystaniem z usługi. W § 9 są tylko zapisy  o odpłatności z których 

można  wnioskować  jakiego  rodzaju  usługi  są   finansowane  w  ramach 

funduszu socjalnego.

4. Wobec takich regulacji regulaminu dyrektor BOSiR nie miał prawa wypłacać 

świadczeń  z  tytułu  wypoczynku  zorganizowanego  we  własnym  zakresie 

przed odbyciem tego wypoczynku.

5. Niepokojącym również jest sam fakt, wysuwania przez pracownika żądań 

natychmiastowej wypłaty o tej i o tej godzinie świadczenia.

                                       


