
                 
Uchwała nr XXVII/559/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 12 lipca  2004r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W     K     na Dyrektora 
Miejskiego 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 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1. Uznać za bezzasadną skargę Pana W      K     na Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z zajęciem  
zasiłku na poczet świadczeń alimentacyjnych. 

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

 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący 
     Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



Uzasadnienie     
 
 
   Pan W      K        w dniu 29.03.2004r. złożył za pośrednictwem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach skargę do Prezydenta Miasta 
Katowice na niezgodne z prawem działania ww. Ośrodka. Skarżący zarzuca 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, iż zajęcie mu zasiłku na poczet 
świadczeń alimentacyjnych jest niezgodne z obowiązującym prawem i narusza jego 
interesy. 
Prezydent Miasta Katowice zlecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 
Zgodnie z art.229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego ww. skarga została 
przekazana do Rady Miasta Katowice celem rozpatrzenia. O podejmowanych w 
sprawie działaniach skarżący został powiadomiony pismem z dnia 26.04. i 
27.05.2004 r. 

W dniu 13.05.2004 r. Pan W      K        złożył skargę do Rady Miasta 
Katowice na niezgodne z prawem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
 W toku badania zasadności skargi przez Komisję Spraw Obywatelskich i 
Społecznych, po przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w sprawie, ustalono, 
iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał od Komornika Sądowego Rewiru I 
przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie zawiadomienie o zajęciu zasiłku z tytułu 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 

Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty sąd nadaje klauzulę 
wykonalności z urzędu.Treść klauzuli wykonalności brzmi następująco”...Sąd poleca i 
rozkazuje wszystkim urzędom i osobom, których dotyczyć może aby postanowienie 
tytułu niniejszego wykonały...” 

Dochody jakie uzyskuje Pan W        K          z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej podlegają egzekucji w celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych do 
wysokości 3/5 części tj. 60% zgodnie z art.831 §1 pkt 2  i art. 1083 § 1 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 
 O fakcie dokonywania przedmiotowych potrąceń Pan W         K         zosta ł 
pisemnie powiadomiony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Wbrew twierdzeniom skarżącego tytuł egzekucyjny jest podstawą  do zajęcia 
świadczenia w ustalonej wysokości.  
MOPS dokonując zajęcia wynagrodzenia w wysokości 60% nie dokonał żadnej 
czynności niezgodnej z prawem. 
Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych po zapoznaniu się z postępowaniem 
wyjaśniającym w sprawie skargi Pana W K            na Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej uznała przedmiotową skargę za bezzasadną. 
  
 
 
 
 
 
 


	Rady Miasta Katowice

