
UCHWAŁA NR XL/797/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B  K  na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§1. Uznać za bezzasadną skargę Pana B  K  z dnia 14 lutego 2017 r. na działania Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2017 r. Pan B K wniósł skargę na działania Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach związane z nieudzielaniem pomocy jego matce – Pani R
K Skarga ta została przekazana Radzie Miasta Katowice przez Departament Spraw Obywatelskich
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 23 lutego 2017 r. nr
DSO.SWA.571.2369.2017.GSW.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż Pani R K jest
objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, z przerwami od 1999 r.

Z uwagi na stan zdrowia ww. posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(ważne do dnia 30 kwietnia 2018 r.), pozostając pod stałą opieką lekarzy specjalistów.

Ze względu na powyższe Pani R K nie pracuje zawodowo, nie posiada własnych
dochodów, nie ma uprawnień do emerytury oraz renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zauważyć należy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przyznał Pani R
K dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny. Ponadto przyznany został także zasiłek stały (do
30 kwietnia 2018 r.), który dzielony jest częściowo na wypłatę gotówki z przeznaczeniem na wykup leków
i opłaty za energię elektryczną, częściowo w formie przekazu na konto Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach (na pokrycie różnicy pomiędzy czynszem, a przyznanym dodatkiem
mieszkaniowym i spłatę zaległości czynszowych) oraz w postaci bonów żywnościowych.

Jednocześnie przyznane zostały usługi opiekuńcze, w tym obejmujące dostarczanie posiłków
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Katowicach. Dodatkowo w październiku 2016 r. przyznano
zasiłek celowy na dofinansowanie opału oraz zakup odzieży.

W świetle powyższego skargę na brak pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
należy uznać za bezzasadną.

Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia
skargi w tej samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może
podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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