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Uchwała nr XIV/225/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października  2003 r. 

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku  
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) 
 

Rada Miejska Katowic 
u c h w a l a: 

 
§1. Uznać za bezzasadną skargę

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z odmową przyznania zasiłku 
celowego.  

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać  Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic do zawiadomienia Skar- 

żącą i Wojewodę Śląskiego o sposobie załatwienia skargi. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Katowic. 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący 
           Rady Miejskiej Katowic 
 
 
        Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 
 

I Wicewojewoda Śląski przy piśmie z 25 lipca 2003r. skierował do Rady Miejskiej  
w Katowicach, celem rozpatrzenia wg. kompetencji, skargę
na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  
W szczególności skarga jest związana z odmową przyznania zasiłków celowych  
i zawiera żądanie zmiany pracownika socjalnego. 
W wyniku postępowania wyjaśniającego zleconego przez Prezydenta Miasta Katowice 
ustalono co następuje: 

środka Pomocy 
Społecznej w Katowicach od dłuższego czasu. 
Z uwagi na złożoność problemów występujących w rodzinie prowadzona jest intensywna 
praca socjalna, w szczególności w stosunku do dzieci skarżącej. 

ż jej mąż nie podejmują współpracy  
z pracownikiem socjalnym a kontakty  skarżącej z MOPS-em ograniczają się do żądań 
przyznania zasiłków i skarg. 
Rodzina otrzymywała i otrzymuje pomoc jaka może być przyznana. 
W maju i lipcu odmówiono przyznania zasiłku celowego ponieważ dochód rodziny 

erium dochodowe uprawniające do jego otrzymania. 
Nie dopatrzono się również uchybień w pracy pracownika socjalnego prowadzącego 
obsługę
Komisja Główna, po zapoznaniu się z dokumentami i dyskusji, jednogłośnie wnosi do 
Rady Miejskiej o uznanie ska ą. 
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