
UCHWAŁA NR LIV/1116/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L B   na działania Prezydenta Miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§1. Uznać za bezzasadną skargę Pana L B  z dnia 9 stycznia 2018 r. na działania Prezydenta 
Miasta Katowice.

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

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna

Id: 1BFF2181-9DB1-457E-BD13-3B912669B09E. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Pismem z dnia 9 stycznia 2018 r., przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego przy piśmie z dnia 11 stycznia 2018 r., Pan L B złożył skargę na działania
Prezydenta Miasta Katowice. W skardze w szczególności zarzucił brak odpowiedzi na jego pismo z dnia 2
listopada 2017 r.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że dniu 13 listopada 2017 r. do
Urzędu Miasta Katowice wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podanie
skarżącego z dnia 2 listopada 2017 r. dotyczące przyznania dotacji w ramach funduszu mieszkaniowego dla
seniorów oraz sfinansowania zakupu komputera i szkolenia obsługi komputera dla seniorów. Pismo ww.
zostało przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach do rozpoznania zgodnie z
kompetencjami.

W dniu 27 listopada 2017 r. w rozmowie telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej poinformował Pana L B iż w związku ze złożonym wnioskiem zachodzi
konieczność jego doprecyzowania i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Poza tym w dniu 28 listopada 2017 r. wystosowano wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z pouczeniem, iż nieusunięcie braków będzie
skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

Dnia 6 grudnia 2017 r. Pan L B w rozmowie telefonicznej z pracownikiem socjalnym
poinformował, iż nie jest zainteresowany pomocą ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
formie zasiłku celowego bądź specjalnego zasiłku celowego i że Interesuje go pomoc dla seniorów ze
środków unijnych. Zarazem wniósł o przekazanie złożonego wniosku do Prezydenta Miasta Katowice.
Jednocześnie ze względu na fakt, iż skarżący nie wyraził zgody na wizytę pracownika socjalnego,
zaproponowano spotkanie w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Nr 3 celem przedstawienia oferty
wsparcia Miasta Katowice dla osób w wieku senioralnym.

W trakcie spotkania w dniu 8 grudnia 2017 r. poinformowano Pana L B iż
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizuje projektów unijnych dla seniorów, które wiążą się z
wypłatą środków finansowych. Jednocześnie przedstawiono ofertę wsparcia dla seniorów na terenie Miasta
Katowice, jak również poinformowano o możliwości uzyskania świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z
późn. zm.). Sporządzony protokół ze spotkania został podpisany przez skarżącego.

Mając na uwadze powyższe nie udzielono pisemnej odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 2
listopada 2017 r.

Z ww. względów skargę należy uznać za bezzasadną.
Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) pouczam, 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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