
UCHWAŁA NR XXIII/522/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M M dotyczącej działalności Domu Noclegowego położonego 
w Katowicach przy ulicy Dębowej 23. 

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, 231 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 M M z dnia 31 stycznia 2012r. w części dotyczącej działalności Domu 
Noclegowego położonego w Katowicach przy ulicy Dębowej 23 określonej umową zawartą pomiędzy Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach a Caritasem Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Św. Jacka. 

§ 2. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana M M z dnia 31 stycznia 
2012r. w części dotyczącej niewłaściwych działań Kierownika oraz pracownika Domu Noclegowego położonego 
w Katowicach przy ulicy Dębowej 23. 

§ 3. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi w części dotyczącej działalności Domu Noclegowego położonego w Katowicach przy ulicy Dębowej 23 
określonej umową zawartą pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach a Caritasem 
Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Św. Jacka. 

§ 5. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do przekazania skargi Dyrektorowi Ośrodka Św. Jacka 
w celu rozpatrzenia skargi w części dotyczącej niewłaściwych działań pracownika oraz Kierownika Domu 
Noclegowego położonego w Katowicach przy ulicy Dębowej 23. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Adam Warzecha
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Uzasadnienie

Przy piśmie z dnia 27 marca 2012r, Wojewoda Śląski przekazał do rozpatrzenia Radzie Miasta Katowice 
skargę Pana M M z dnia 31 stycznia 2012r. dotyczącą niewłaściwych warunków mieszkaniowych w Domu 
Noclegowym mieszczącym się w Katowicach przy ulicy Dębowej 23. Skarżący w szczególności podniósł, iż 
w ww. Noclegowni są zagrzybione ściany, brak bieżącej i dostatecznej przestrzeni mieszkalnej. Ponadto ww. 
skarży się na zachowanie jednego z opiekunów oraz Kierownika tej placówki. 

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

Dom Noclegowy mieszczący się w Katowicach przy ulicy Dębowej 23 nie jest jednostką organizacyjną 
miasta Katowice. 

W dniu 11 lipca 2011r. została zawarta umowa nr DP.8137-1-37/SZP.340-18/2011 pomiędzy Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, reprezentowanym przez Dyrektora działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 września 2009r. a Caritasem Archidiecezji Katowickiej, 
Ośrodek Św. Jacka z siedzibą w Katowicach, reprezentowanym przez Dyrektora działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Caritasu Archidiecezji Katowickiej z dnia 26 maja 2011r. Na mocy tej umowy Dom 
Noclegowy przyjął do wykonania usługę w postaci zapewnienia całodobowego schronienia dla grupy 50 
bezdomnych mężczyzn posiadających decyzję administracyjną. 

Poza tym zgodnie z zapisami powyższej umowy Dom Noclegowy zobowiązał się m. in. do zaspokojenia 
taksatywnie wymienionych potrzeb bytowych oraz odpowiednich i bezpiecznych warunków lokalowych dla 
podopiecznych za stosowną odpłatnością. Z umowy wynika także, iż pomieszczenia muszą spełniać wymogi 
Sanepidu. 

Jak ustalono kontrola realizacji warunków umowy przeprowadzona w dniu 11 kwietnia 2012r. przez 
pracownika MOPS nie wykazała żadnych nieprawidłowości w realizacji umowy. Również kontrola 
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach przeprowadzona w dniu 16 stycznia 2012r. nie stwierdziła 
nieprawidłowości w stanie sanitarnym pomieszczeń Domu Noclegowego (nie wydano zaleceń pokontrolnych). 
Poza tym nieprawidłowości nie potwierdziła także kontrola Sanepidu przeprowadzona na wniosek skarżącego 
w dniu 6 lutego 2012r. 

Mając powyższe na uwadze skargę w tej części 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. 

Ponadto zauważyć należy, iż zgodnie 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 gminy rozpatruje skargi 
dotyczące zadań i działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 tego przepisu. 

Nie rozpatruje zatem skarg na pracowników. Z tego względu skargę przekazuje się Dyrektorowi Ośrodka 
Św. Jacka jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi w części zawierającej zarzuty na pracownika 
i Kierownika Domu Noclegowego położonego w Katowicach przy ulicy Dębowej 23. 
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