
 Pani E   R   

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E   R na dzia

Uchwała nr L/1052/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 21 listopada 2005r. 

 
łalność 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 z dnia 15 września 2005r. na 

działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
dotyczącą  zarzutu  niewłaściwego  gospodarowania  środkami  pieniężnymi           
i udzielania świadczeń z funduszu pomocy społecznej osobom do nich 
nieuprawnionym oraz wystąpienia pracownika socjalnego o wydanie 
zarządzeń opiekuńczych, w stosunku do córki skarżącej.   

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

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pani E   R  na dzia

Pani E   R     prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, jest osob

nia 2005r. Pani E   R  z

     UZASADNIENIE 
 
 
 
           W dniu 15 wrześ łożyła skargę do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego dotyczącą  niewłaściwego gospodarowania przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach środkami pieniężnymi i udzielania świadczeń z funduszu pomocy 
społecznej osobom do nich nieuprawnionym oraz wystąpienia pracownika socjalnego o 
wydanie zarządzeń opiekuńczych,  w stosunku do córki skarżącej. 
Skarga została przekazana do  Przewodniczącego  Rady  Miasta celem rozpatrzenia przez 
Radę Miasta Katowice w trybie  art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie 
z art.229 pkt.3 Kpa. 

ą niepełnosprawną 
w stopniu umiarkowanym, w związku  z tym jest bierną zawodowo. Nie posiadając własnego 
dochodu utrzymuje się jedynie z pomocy MOPS w formie zasiłku stałego i zasiłku 
okresowego. Uznając sytuację skarżącej za szczególnie  trudną,  przyznano dodatkowo       
zasiłek celowy z przeznaczeniem na leki. 
W trosce o zapewnienie   opieki córce skarżącej – biorąc pod uwagę  stan zdrowia skarżącej 
– pracownik socjalny wystąpił do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Rodzinny i 
Nieletnich o wydanie zarządzeń opiekuńczo – wychowawczych. Sprawa była przedmiotem 
postępowania sądowego, które zakończyło się wydaniem orzeczenia.    
W toku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż nie znaleziono błędu w działaniach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi. 
Odnośnie zarzutów dotyczących udzielania świadczeń  z funduszu pomocy społecznej 
osobom nieuprawnionym, po wnikliwym przeanalizowaniu dokumentów nie stwierdzono 
przypadków przyznawania pomocy osobom, którym się ona nie należała.  
Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych po zapoznaniu się z wynikami postępowania 
wyjaśniającego przeprowadzonego przez Zespół Radnych, powołany do zbadania skargi 

łalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,   
wniosła o uznanie skargi za bezzasadną.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


