
    z dnia 23  Pana T       P

    na Prezydenta w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T        P

Uchwała nr XXXIV/703/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 6 grudnia  2004r. 

 

Miasta Katowice 
 
 
  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
sierpnia 2004 r. na Prezydenta Miasta Katowice dotyczącą braku formalnej, 
pisemnej odpowiedzi  na pismo skarżącego z dnia 28 maja.2004r  

 
§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 
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     Uzasadnienie 
  

ł do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego skargę zawierającą zarzuty : 
- braku formalnej, pisemnej odpowiedzi na pismo z dnia 28 maja 2004r skierowane do 
Prezydenta Miasta Katowice,  
- wydania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach decyzji z dnia 15 lipca 
2004r.  skutkującej umorzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia z pomocy 
społecznej skarżącemu, 
-  braku pracy dla skarżącego  oraz jego rejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Katowicach. 
 
Powyższa skarga została przekazana do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice zgodnie z 
art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego .W dniu 28 października 2004r. Pan 

ł do Przewodniczącego Rady Miasta kolejne pismo będące 
uzupełnieniem pierwotnej skargi. 
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzono, co następuje: 
 
W piś ł prośbę o przekwalifikowanie 
lokalu położonego w Katowicach przy Al.W.Korfa
wstrzymanie eksmisji. 
Zgodnie z § 7 ust.1 Uchwały Nr XXII/375/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. 
w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu miasta Katowice” na lokale socjalne przeznacza się lokale o obniżonym standardzie. 
Na podstawie § 4 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr LII/703/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 10 lipca 
2002r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 
Katowice na lata 2002 – 2007 zmienionej Uchwałą Nr XXIII/396/04 Rady Miasta Katowice z 
dnia 26 kwietnia 2004r. na lokale socjalne przeznacza się „lokale wyposażone najwyżej w 
instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową”. Z uwagi na fakt, iż zajmowany przez 

żony jest w centralne ogrzewanie nie ma możliwości 
przekwalifikowania go na lokal socjalny. Ponadto wskutek zaległości czynszowych za 
używanie mieszkania wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 29 maja 2000r. 
/sygn. akt 756/00/10/ orzeczono eksmisję skarżącego bez ustalenia uprawnienia do lokalu 
socjalnego. 
 Z informacji Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynika, iż
nie przebywa we wskazanym lokalu, lecz w ązku z 
powyższym skarżący ma zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe. 
Odpowiedzi w przedmiotowej sprawie w imieniu Prezydenta Miasta Katowice udzieliła 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna, która sprawuje bezpośredni nadzór 
nad działalnością Wydziału Lokalowego, pismem z dnia 23 czerwca 2004 nr L.II.DB-
71417/147/04. W skierowanym do skarżącego piśmie zawarto informacje dotyczące braku 
możliwości przekwalifikowania lokalu na lokal socjalny, jak również wstrzymania eksmisji. 
Odnosząc się do kwestii związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach należy stwierdzić, iż bezpośrednim powodem umorzenia postępowania decyzją 
Nr UP/TPPS-3/120/2004 z dnia 15 lipca 
pomocy było uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Skarżący nie 
wyraził zgody na jego przeprowadzenie, pomimo poinformowania go przez Ośrodek o 
aktualnej procedurze przyznawania świadczeń. Oświadczenie w tej sprawie zgłosił pracownik 
socjalny w dniu 08 lipca 2004r. Niemniej z uwagi na fakt, iż
dnia 23 sierpnia 2004r. nosi w części znamiona odwołania od wydanej przez Miejski Ośrodek 
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Pomocy Społecznej decyzji umarzającej postępowanie dotyczące przyznania świadczeń - 
przedmiotową sprawę wraz z całością dokumentacji przekazano do rozpatrzenia 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Katowicach. 
 Poruszane przez skarżącego sprawy związane z zatrudnieniem oraz rejestracją w 
Powiatowym Urzędzie Pracy zostały szczegółowo wyjaśnione przez Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy pismem z dnia 10 września 2004r. nr E-5231-183/EK/04. W tej 
sprawie Prezydent Miasta Katowice udzielił też informacji pismem nr DGiPW.III/0718/21/04 
z dnia 31 marca br.  
 W prowadzonej ze  skarżącym korespondencji wyjaśniono iż, w myśl uregulowań 
obowiązujących w dniu rejestracji skarżącego, zawartych w art. 23 ust.1 pkt 2 lit.d ustawy z 
dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych przysługiwało bezrobotnemu, który w okresie 18 miesięcy poprzedzających 
dzień rejestracji przez okres co najmniej 365 dni podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub 
zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, 
jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i 
Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe wynagrodzenie. Pan 

ąc rejestracji złożył oświadczenie, iż od 28 maja 1998r. nie regulował 
składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W 
związku z powyższym w okresie poprzedzającym rejestrację nie posiadał 365 dni 
uprawniających do otrzymania zasiłku. W posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy nie 
znalazły się również dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej Pana 

łożonego w dniu rejestracji oświadczenia o ich dostarczeniu w 
terminie późniejszym. Zainteresowanego poinformowano również, iż jednym z warunków 
nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego jest 
posiadanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jednocześnie wyjaśniono Panu 

że osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy nie podlegają ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, zatem w okresie jego rejestracji z tym statusem nie były odprowadzane składki 
na ubezpieczenie zdrowotne. 

łącznie podjęcia stałej pracy w 
wyuczonym zawodzie, a przedstawioną mu ofertą pracy na stanowisku pracownika 
fizycznego nie był zainteresowany. Powiatowy Urząd Pracy nie dysponuje ofertą pracy dla 
geodety, gdzie pracodawca proponowałby zatrudnienie na czas nieokreślony w ramach 
pierwszej umowy o pracę. 

że jest zaangażowany w sprawy społeczne/Ruch Obrony 
Bezrobotnych/, co uniemożliwia mu przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z 
pracodawcami. Jednakże priorytetem dla osoby bezrobotnej winno być znalezienie 
zatrudnienia i otrzymywanie wynagrodzenia, za które mógłby prowadzić gospodarstwo 
domowe opłacając m.in. czynsz za użytkowane mieszkanie, czego skarżący nie robi, skąd 
wzięły się jego problemy i zarzuty pod adresem MOPS i Prezydenta Miasta Katowice. 
Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych Rady Miasta Katowice po szczegółowym 
zbadaniu sprawy  wniosł ą.  
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