
   R                z  dnia  6  wrze   Pani   A

           na   dz   R skargi    Pani   A

 
Uchwała  nr  LXV/1586/06 

Rady  Miasta  Katowice 
 

z  dnia  28 września 2006r. 
 
 

w   sprawie   rozpatrzenia  iałalność  
Dyrektora   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Katowicach 

 
 
 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt 15 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o   samorządzie  
gminnym   (Dz. U. z  2001 r. nr  142, poz. 1591  z  późn.  zm.)  w  związku  z  art.  229 pkt 3 
oraz art. 234 pkt 1 ustawy  z  dnia  14 czerwca  1960 r.  -  Kodeks  postępowania  
administracyjnego  (Dz. U.  z  2000 r.  Nr  98,  poz.  1071  z  późn. zm.) 
 
 

Rada   Miasta   Katowice 
uchwala: 

 
 
§ 1. Przekazać   skargę śnia  2006 r.  na  

działalność  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach  
dotyczącą  odmowy  przyznania  świadczenia  w  postaci  zasiłku  rodzinnego  oraz    
wnioskowanych  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego  na  dziecko  do  Samorządowego  
Kolegium  Odwoławczego  w  Katowicach,  w  związku  z  toczącym  się  
postępowaniem   administracyjnym. 

 
§ 2. Faktyczne  i  prawne  argumenty decydujące o  zajętym  stanowisku   w  sprawie  zawiera  
        uzasadnienie    do   niniejszej    uchwały. 
 
§ 3.Zobowiązać    Przewodniczącego    Rady    Miasta    Katowice   do   przekazania   skargi      

Samorządowemu  Kolegium  Odwoławczemu w Katowicach  i  powiadomienia            
skarżącej    o    przekazaniu    skargi. 

 
§ 4. Uchwała   wchodzi   w   życie    z    dniem    podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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R          na  dzia

a  skarga Pani  A

A               R  

 
 

Uzasadnienie 
 
 
 
Decyzją  Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej   w  Katowicach  wydaną                        

z  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia  8 sierpnia 2006 r.  odmówiono  Pani  

świadczenia  w  postaci  zasiłku  rodzinnego  oraz    wnioskowanych  

dodatków  do  zasiłku  rodzinnego  na  dziecko  Julię   Ryszewską.  W  ustawowym  terminie  

skarżąca   złożyła  odwołanie  od  niniejszej  decyzji.  Przy  piśmie  z  dnia  25 sierpnia            

2006 r.  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach  przekazał  odwołanie,  

zgodnie   z  właściwością  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w   Katowicach. 

W  dniu  7 września  2006 r.  do  Rady   Miasta  Katowice  wpłynęł  

łalność  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej                

w  Katowicach  dotycząca  odmowy  przyznania  świadczenia  w  postaci  zasiłku  rodzinnego  

oraz    wnioskowanych  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego  na  dziecko. 

Zgodnie  z  przepisem  art.  234 pkt 1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  skarga  

złożona  przez  stronę  w  sprawie,  w   której  toczy  się  postępowanie  administracyjne,  

podlega   rozpatrzeniu   w   toku  tego  postępowania. Przedmiotową  skargę,  należy  więc 

uznać  za  pismo   w  toku  postępowania  administracyjnego  związane    z  wyjaśnieniem  

sprawy.  W  takim przypadku organem właściwym  do rozpatrzenia  skargi  jest  organ,  przed  

którym toczy się  postępowanie  (art. 236 k.p.a.).  W  tej  sytuacji  organem  właściwym do  

rozpatrzenia   skargi   jest  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze   w   Katowicach. 

W  związku  z  powyższym   Rada  Miasta  Katowice  postanawia  o  przekazaniu  

przedmiotowej   skargi    do   Samorządowego  Kolegium   Odwoławczego   w   Katowicach. 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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