
 Pana Z       M 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z     M          na Dyrektora 

Uchwała nr XXXIII/686/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 22 listopada 2004r. 

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
 
  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 z dnia 15 lipca 

2004 r. na postępowanie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w sprawie przyznania pomocy materialnej dla skarżącego i jego 
rodziny. 

 
§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 i Wojewody Śląskiego o sposobie załatwienia skargi. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M        nie wspó
Pan M      nie spe

   M          w dniu 02.03.2004r. zPan Z

Pan Z      M          pismem 

  

 
     Uzasadnienie 
 

z dnia  15.07.2004r. wniósł do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego skargę na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Katowicach. Ww. skarga została przekazana do Przewodniczącego Rady Miasta 
Katowice zgodnie z art.229 pkt 3 pismem z dnia 30.07.2004 r. Nr PS.I.0554/39/04 i 
wpłynęła do tut. Urzędu dnia 4.08.br. Przedmiotem skargi  były  zarzuty: 
Stronniczego rozpatrywania wniosków o pomoc socjalną, nieprzeprowadzenie 
postępowania dowodowego zgodnie z Kpa oraz nieprzeprowadzenie analizy budżetu 
domowego rodziny wnioskującej o pomoc socjalną, a powoływanie się w 
wydawanych decyzjach administracyjnych tylko na podstawy prawne ustawy bez 
potwierdzenia w stanie faktycznym oraz materialnym rodziny. 

   
 Po przeanalizowaniu skargi i zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną w 
niniejszej sprawie stwierdzono co następuje: 

łożył wniosek o pomoc w 
formie zasiłku celowego w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej na bieżące 
opłaty. Pomocy odmówiono, ponieważ nie stwierdzono występowania „szczególnej 
okoliczności”. Zgodnie z obowiązującą polityką świadczeń warunkiem do przyznania 
tej formy pomocy jest występowanie szczególnej okoliczności stwierdzonej przez 
MOPS. Szczególnie uzasadniony przypadek występuje, gdy spełnione są 3 
następujące warunki: 

1. w rodzinie są : 
- osoby bezrobotne: kobiety powyżej 50 lat i mężczyźni powyżej 55 lat , a 

w rodzinie nie ma innych osób bezrobotnych  
- starsze, samotne lub bez rodziny , która może pomóc 
- niepełnosprawne/ nie dotyczy osób z III grupą inwalidzką lub lekkim 

stopniem niepełnosprawności 
- chore psychicznie 
- dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności  
- rodziny niepełne 
- inne wymagające szczególnej ochrony  

2. nie ma możliwości poprawy ich sytuacji materialnej lub rodzina ma możliwość 
poprawy i współpracuje z pracownikiem socjalnym w tym zakresie – do czasu 
osiągnięcia rezultatów tej współpracy 

3. z analizy budżetu wynika brak możliwości zaspokojenia zgłaszanych potrzeb. 
 

łniał wyżej wymienionych kryteriów. Ponadto Pani 
łpracowała w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji, nie 

wyrażając zgody na rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy. Była więc osobą 
bezrobotną ,nieposzukującą zatrudnienia./warunek 2 – brak współpracy z 
pracownikiem socjalnym/. W związku z powyższym nastąpiła odmowa udzielenia 
wnioskowanej pomocy skarżącemu. 
  W dniu 24.03. br. ww. wniósł od powyższej decyzji odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję Ośrodka w 
związku z wejściem w życie  od 1.05.2004r. nowej ustawy o pomocy społecznej z 
dnia 12 marca 2004r. /Dz. U.Nr 64. poz. 593 z późn. zmianami/  
Wraz z odwołaniem skarżący przedstawił kolejny wniosek z dnia 15.04.2004r. o 
przyznanie pomocy na bieżące opłaty. W związku z powyższym Miejski Ośrodek 
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Pomocy Społecznej przeprowadził aktualizację wywiadu i nie znajdując podstaw do 
wyrażenia zgody ponownie odmówił przyznania pomocy na zgłaszane cele. 

iu 23.04.04r. wniósł po 
raz drugi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło 
decyzję Ośrodka  powołując się na wejście w życie wyżej cytowanej ustawy o 
pomocy społecznej. 

W związku z uchyleniem decyzji przez ww. organ Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej wszczął postępowanie administracyjne i w dniu 02.07.2004r. 
przeprowadzono aktualizację wywiadu. Ponieważ nie zmieniła się sytuacja rodzinna 
ponownie wydano decyzje odmawiające przyznania pomocy. 
 Ww. Ośrodek zaproponował pomoc w formie zasiłku okresowego, jednak została 
ona przez skarżącego odrzucona. 
   Mając na uwadze zarzut nie dość wszechstronnego rozpatrzenia 
sytuacji rodzinnej i materialnej zawart
15.07.2004 r. przeprowadzono w dniu 16.08.2004r. wywiad środowiskowy. 
Stwierdzono, iż rodzina podjęła współpracę w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji 
życiowej. Biorąc pod uwagę ustalenia wywiadu środowiskowego objęto rodzinę 
Pań ą pomocą zgodnie z obowiązującą polityką 
świadczeń. 
               Po przeanalizowaniu całej dokumentacji i wszystkich okoliczności 
sprawy należy stwierdzić ,iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 23 kwietnia 
2004r. odmówił zasiłku celowego , którą to decyzję ża za 
krzywdzącą. Jednak w uzasadnieniu decyzji MOPS podaje, że pomimo spełniania 
przez rodzinę kryteriów dochodowych określonych w art. 4 ust. l ustawy o pomocy 
społecznej,przyznanie pomocy nie jest możliwe ze względu na ograniczone środki 
finansowe MOPS. 

ży się również na stronnicze rozpatrywanie wniosków o 
pomoc socjalną, brak rzetelnego przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz 
brak przeprowadzenia analizy budżetu domowego.Z dokumentacji wynika, że 
postępowanie w jego sprawie było przeprowadzone rzetelnie, zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej. Pracownik socjalny wnikliwie zbadał budżet rodziny, czego 
dowodem są wywiady przeprowadzone w rodzinie oraz liczne ich aktualizacje. 
Po zmianie sytuacji rodziny polegają
Powiatowym Urzędzie Pracy i jednoczesnym zasygnalizowaniu gotowości do 
współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, 
MOPS przyznał  pomoc finansową rodzinie. 
  Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych po zbadaniu skargi wnosi 
o uznanie jej za bezzasadną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Pan Zdzisław Maciejewski pismem z dnia  15.07.2004r. wniósł 

