
Uchwata nr LV/1180/06
Rady Miasta Katowice

w sprawie skargi Pani A S: na dziatalnosc Dyrektora Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Katowicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Oz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z p6in. zm) w zwiqzku
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post~powania administracyjnego
(Oz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Uznac za bezzasadnq skarg~ Pani A S z dnia 08 listopada 2005r. w
cz~sci dotyczqcej zarzut6w na dziafalnosc Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spofecznej w Katowicach.

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujqce 0 zaj~tym stanowisku w sprawie zawiera
uzasadnienie do niniejszej uchwafy.

§ 3. Zobowiqzac Przewodniczqcego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarzqcej
i Wojewody Slqskiego 0 sposobie zafatwienia skargi.

Przewodniczqcy
Rady Miasta Katowice



Pani AI S pismem z dn. 08.11.2005r zlozyla skargy na dzialalnosc Dyrektora
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Katowicach, przekazanq przez Slqski Urzqd
Wojew6dzki do Przewodniczqcego Rady Miasta Katowice w dniu 29.12.2005r. Skarga dotyczy
zarzutu utrudniania skarzqcej dostypu do swiadczen pomocowych.

Skarzqca korzysta z pomocy tutejszego Osrodka od wrzdnia 2002 roku. Ww. prowadzi
wsp61ne gospodarstwo domowe z matkq, Paniq M: S, kt6ra ma przyznany zasHek
przedemerytalny z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. Pani A . S •jest zarejestrowana w
Powiatowym Urzydzie Pracy jako bezrobotna, nie uczestniczy w programach aktywizacji
zawodowej bezrobotnych ze wzglydu na dlugotrwalq choroby. Nie ma dalszej rodziny
zobowiqzanej do alimentacji.

Pani A c S od kilku lat choruje przewlekle i wymaga leczenia specjalistycznego
oraz stalego przyjmowania lek6w, jednak nie wyrazila zgody na zlozenie wniosku 0 ustalenie
stopnia niepelnosprawnosci, poniewaz uwaza, ze ten fakt skomplikowalby jej sytuacjy zawodowq.

Rodzina Pani S utrzymuje siy z swiadczenia przedemerytalnego Pani M S: oraz
dodatku mieszkaniowego. Swiadczenie Pani M S obciqzone jest potrqceniami komorniczymi
za zaleglosci gazowe.

Skarzqca wraz z matkq zajmujq lokal KZGM. Rodzina ma przyznany dodatek
mieszkaniowy na okres 12.2005r - 05.2006r. Aktualnie oplaty mieszkaniowe Sq regulowane na
biezqco (przelew z zasilku okresowego). Istniejq zaleglosci w oplatach za gaz. W ramach
Lokalnego Programu Mieszkaniowego splacono zaleglosci czynszowe. W zwiqzku z niedoplatq
wynikajqcq z rozliczenia centralnego ogrzewania przyznano rodzinie zasilek celowy na
dofinansowanie do splaty zaleglosci czynszowej ponownie w ramach Lokalnego Programu
Mieszkaniowego w ratach miesiycznych w okresie od 08.2005 - 01.2006r.

Pani A motywowana jest do rozwazenia mozliwosci ubiegania siy 0 ustalenie
stopnia niepelnosprawnosci, jednakze w chwili obecnej nie wyraza na to zgody.

Odnoszqc siy do zarzutu uchylenia decyzji od 04.2004r stwierdza silt, iz zgodnie z pismem
Pani A; S, w kt6rym oswiadczyla, ze prowadzi wsp61ne gospodarstwo domowe z matkq
Paniq M S: ,MOPS przeprowadzil postypowanie wyjasniajqce. W jego wyniku przeliczono
doch6d w rodzinie, kryterium dochodowe, przeprowadzono analizy niezbydnych wydatk6w i
ustalono, ze na zaspokojenie niezbydnej potrzeby jakq jest zywnosc Panie S: ! posiadaly wlasne
srodki, dlatego uchylono zasilek celowy decyzjq DP.8121-10884/G z dnia 18.03.2004r
pozostawiajqc przyznanq pomoc na dofinansowanie do czynszu, dofinansowanie do oplat
gazowych, zasilek na dofinansowanie do energii e1ektrycznej i zasHek na dofinansowanie do
zakupu lek6w - do realizacji w aptece.

Po wplyniyciu wniosku 0 przyznanie pomocy w dniu 07.04.2004r MOPS wyslal do Pani
S pismo z prosbq 0 kontakt i ustalenie terminu wywiadu srodowiskowego. W odpowiedzi
przekazanej do MOPS skarzqcq nie wyrazila zgody na przeprowadzenie wywiadu
srodowiskowego, dlatego na wniosek zainteresowanej z dnia 25.03.2004r, kt6ry wplynql do
tutejszego Osrodka 07.04.2004 zostala wydana decyzja 0 umorzeniu postypowania z powodu
braku mozliwosci przeprowadzenia wywiadu srodowiskowego. W dniu 06.05.2004r
przeprowadzono nowy wywiad w zwiqzku z wejsciem w zycie nowej ustawy 0 pomocy spolecznej
i przyznano pomoc od 05.2004r w formie zasilku celowego na leki w okresie od 05.2004r do
10.2004r, zasilku celowego na gaz w okresie 05.2004r - 10.2004r, zasilek celowy na
dofinansowanie do czynszu w okresie od 05.2004r - 10.2004r oraz zasilek celowy na
dofinansowanie do splaty zaleglosci czynszowych w okresie od 05.2004r do 06.2004r.

Osoby bezrobotne, kt6rych gl6wnym celem jest rozwiqzywanie problemu bezrobocia
kierowane Sq do grupowych form pracy socjalnej tj. do program6w aktywizujqcych bezrobotnych,
w trakcie kt6rych opracowujq indywidualny program wychodzenia z bezrobocia, a nastypnie na



dalszym etapie realizujet ten program. Jako alternatywy w zwietzku ze zlozonosciet sprawy Pani
A S zaproponowano wsparcie psychologa i skierowano do Centrum Rehabilitacji
Spolecznej. W wyniku konsultacji w dniu 19.09.2003r. zostala sporzetdzona notatka psychologa.
Powyzszy dokument znajduje siy w kartotece, 0 czym Pani S zostala poinformowana pismami z
dnia 02.12.2004r (TPPS3/8130-21/EG/AK) oraz z dnia 12.10.2005r (TPPS3/8180/33384/1/BH/05)
jak r6wniez 0 mozliwosci wglqdu w dokumentacjy. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej nigdy nie
udostypnial dokument6w zadnemu pracodawcy, ani potencjalnemu pracodawcy Pani S

Pomoc dla Pani A i Pani M S przyznawana jest na podstawie zlozonego
wniosku oraz przeprowadzonego wywiadu srodowiskowego w miejscu zamieszkania na okres
maksymalnie do 6 miesiycy, zgodnie z art. 106 i 107 ustawy 0 pomocy spolecznej. Kazdorazowo
gdy Panie AiM S skladaly wniosek - MOPS wszczynal postypowanie, ustalal
term in wywiadu i wydawal stosowne decyzje administracyjne.

W dniu 12.10.2005r Pani A S zlozyla wniosek u Zastypcy Dyrektora Andrzeja
Jablonskiego 0 przyspieszenie wyplaty cZysci zasilku okresowego, przyznanego na listopad w
paidzierniku lub zwiykszenie pomocy na leki w zwietzku z dodatkowymi wydatkami zwietzanymi z
leczeniem. Podczas wizyty u Zastypcy Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej nie
ustalono terminu wywiadu srodowiskowego, a Pani S nie zglosila siy do Terenowego Punktu
Pomocy Spolecznej Nr 3 celem ustalenia wizyty w srodowisku. W dniu 17.10.2005r w czasie
wizyty Pani S w osrodku MOPS Zastypca Dyrektora blydnie poinformowal Paniet S , ze
nastllPi wczesniejsza wyplata (w paidzierniku 2005r) swiadczenia przyznanego na listopad 05r. W
tym samym dniu tj. 17.10.2005r Zastypca Dyrektora poinformowal zainteresowanet 0 niemoznosci
wczesniejszej wyplaty bez przeprowadzenia postypowania i zmiany decyzji administracyjnej w tym
zakresie i ustalil termin przeprowadzenia wywiadu na 18.10.2005r.
W dniu 18.10.2005r Pani S telefonicznie odwolala wywiad podajetc, ze rezygnuje z pomocy. W
dniu 19.10.2005r ponownie zglosila siy do Dyrektora i zaprzeczyla, ze odwolala wywiad i
zrezygnowala z ubiegania siy 0 pomoc. Kolejny termin zostal ustalony na 20.10.2005r miydzy
godz. 12.00 a 13.00 - co podopieczna potwierdzila wlasnorycznym podpisem pod spisanym
protokolem ze spotkania. W dniu 19.1O.2005r po godz. 15.00 Pani S zadzwonila do pracownika
socjalnego z pytaniem dlaczego nie przyszedl na wywiad, kt6ry - jak twierdzila pani S - mial siy
odbyc w srody, a nie w czwartek, jak zostalo zapisane w protokole ze spotkania. Mimo powyzszych
ustalen Pani S nie otworzyla drzwi. Zwr6cono siy do Pani S z pismem informujetcym 0

koniecznosci ustalenia terminu wywiadu oraz kolejne w tej samej sprawie z wyznaczonym
terminem wywiadu na 24.11.2005r.
Aktualizacja wywiadu nie zostala przeprowadzona, poniewaz mimo ustalanych termin6w wizyt
Pani S nie umozliwila przeprowadzenie wywiadu. Sprawy zakonczono umorzeniem
postypowania, od kt6rego Pani S wniosla odwolanie.

W zwietzku ze zlozonym wnioskiem w dniu 19.11.2005r 0 kontynuacjy pomocy od stycznia
2006r, przeprowadzono wywiad srodowiskowy w dniu 14.12.2005r i uznajetc sytuacjy rodziny za
szczeg61nie wyjettkowet przyznano pomoc w formie zasilku okresowego zwrotnego z odstllPieniem
od zqdania zwrotu ( decyzja DP.8123-200 156/2005/IN z dnia 22.12.2005r) w okresie 01.2006r -
06.2006r, w tym:przelew na leki, przelew na G6rnosletski Okryg Gazowniczy, przelew na Zaklad
Energetyczny oraz przelew na Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej.
Ponadto wydano decyzjy odmawiajetCll przyznania zasilku celowego na bony towarowe (DP.8121-
28681/2005r/IN z dn. 22.12.2005r) , kt6re byly wydawane przez Miejski Osrodek Pomocy
Spolecznej ze srodk6w przekazanych przez sponsora i zgodnie z wolet sponsora przeznaczone dla
dzieci w wieku 2 - 16 lat.
Od decyzji tych Pani S nie wnosila odwolania.



W dniu 02.01.2006r nie zostala wydana decyzja wstrzymujqca wyplat~ srodk6w na zakup
lek6w. Oecyzja przyznajqca zasilek okresowy zostala wydana na nazwisko Pani A S
natomiast karta przeplacona jest wydana na Paniq M S Po uzyskaniu intormacjil, ze
przyznana kwota nie zostala przelana na konto karty przeplaconej, pracownik socjalny wyjasnil
spraw~ telefonicznie z pracownikiem Ozialu Realizacji Swiadczen i pomoc w pelnym
zakresiezostala przelana na konto karty Pani M S: . Pani A S potwierdzila zgod~ na
przelew srodk6w na konto matki w oswiadczeniu w dniu 06.01.2006r.

Zasady przeprowadzania wywiadu srodowiskowego reguluje Rozporzqdzenie Ministra
Polityki Spolecznej z dnia 19.04.2005r (Oz. U. 77 paz. 672) par. 2 pkt 2 okresla, ze w sprawach nie
cierpiqcych zwloki wymaganych pilnej interwencj i osrodka pomocy spolecznej, wywiad
przeprowadza si~ w terminie 2 dni ad dnia powzi~cia wiadomosci a potrzebie przyznania
swiadczenia. Par. 2 pkt 4 natomiast m6wi, ze w toku wywiadu srodowiskowego ustala si~ sytuacj~
osobistq, rodzinnq, dochodowq i majqtkowq osoby lub rodziny ubiegajqcej si~ a swiadczenia
pomocy spolecznej, mogqcq miee wplyw na zakres przyznawania pomocy, w miar~ mozliwosci
dokonuje si~ pelnego rozeznania wszystkich dziedzin funkcjonowania osoby lub rodziny
wymienionych w wywiadzie, ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem przyczyn trudnej sytuacji zyciowej.
Oowodem jest wszystko co maze przyczynie si~ do wyjasnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z
prawem, w tym: zaswiadczenie lekarskie w zakresie koniecznosci stosowania lek6w lub zmianie
dawkowania lek6w.

Zgodnie z art. 107 pkt 1 i 4 ustawy a pomocy spolecznej ( Dz. U. 64 paz. 593) w przypadku
ubiegania si~ kolejny raz a pomoc w tym samym zakresie, a takZe gdy nastqpila zmiana danych
zawartych w wywiadzie, sporzqdza si~ aktualizacj~ wywiadu a rodzaj, forma i rozmiar przyznanego
swiadczenia powinny bye odpowiednie do okolicznosci uzasadniajqcych przyznanie pomocy, zatem
kazdq potrzeb~ nalezy odpowiednio udokumentowae art. 3 ust 3 ustawy pomocy spolecznej.

lednoczesnie w trakcie prowadzonego post~powania wyjasniajqcego, nie potwierdzono
sytuacji opisanej przez Paniq A S zwiqzanej z zarzutem obrazliwego komentarza
kierownika pod adresem skarzqcej.

Biorqc pod uwag~ powyzsze, skarg~ na dzialalnose Dyrektora MOPS w Katowicach w tym
zarzutu utrudniania skarzqcej dost~pu do swiadczen pomocowych, uznaje si~ za bezzasadnq.


