
UCHWAŁA NR XXIII/520/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L B na bezczynność 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 oraz art. 238 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 Pana L B z dnia 30 marca 2012r. na bezczynność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, w szczególności na niewydanie decyzji w sprawie dofinansowania do 
turnusu rehabilitacyjnego w 2012r. 

§ 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 o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Adam Warzecha
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 marca 2012r. Pan L B złożył do Wojewody Ślaskiego skargę na bezczynność Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W skardze w szczególności podniósł, iż Dyrektor 
MOPS w związku z jego wnioskiem o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w 2012r. nie wydal 
stosownej decyzji. Wojewoda Śląski przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2012r. przekazał powyższą skargę do 
rozpatrzenia Radzie Miasta Katowice. 

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co następuje: 

Pan L B złożył do MOPS wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w dniu 
9 stycznia 2012r. Wniosek skarżącego został zarejestrowany pod numerem TR/305/2012. Następnie, zgodnie 
z przepisem § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694), pismem z dnia 25 stycznia 2012r. Pan L B został 
poinformowany o zarejestrowaniu wniosku pod powyższym numerem oraz otrzymał informację, iż rozpatrzenie 
przedmiotowego wniosku będzie możliwe po otrzymaniu środków finansowych na zadania Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012r. 

Informacja o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu dla miasta Katowice w 2012r. 
do MOPS wpłynęła w dniu 23 marca 2012r. 

W dniu 25 kwietnia br. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XXI/475/12 w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2012r. ze środków PFRON. Następnie na tej podstawie MOPS dokona podziału środków 
zgodnie z przyjętymi zasadami. Po podziale środków skarżący otrzyma informację o dofinansowaniu bądź 
odmowie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. W tym miejscu zauważyć należy, iż MOPS o powyższej 
sprawie jedynie informuje wnioskodawców, a nie wydaje decyzje. 

Mając powyższe na uwadze skargę na bezczynność Dyrektora MOPS należy uznać za bezzasadną. 

W związku z tym na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) poucza się, iż w przypadku ponownego 
złożenia skargi w tej samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia 
może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 
skarżącego. 
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