
UCHWAŁA NR XXVII/621/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie skarg Pana M S na niewłaściwe działania Zastępcy 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. 231 ustawy 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skarg Pana M S z dnia 17 sierpnia 
2012r. oraz zarzutów zawartych w piśmie z dnia 27 sierpnia 2012r. dotyczących niewłaściwych działań Zastępcy 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

§ 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 Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach do rozpatrzenia zgodnie z właściwością i zawiadomienia skarżącego 
o jej przekazaniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 17 sierpnia 2012r. Pan M S złożył skargę do Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na niewłaściwe działania Zastępcy Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Wojewoda Śląski przy piśmie z dnia 24 sierpnia 2012r. 
nr KAIII.1411.85.2012 skargę tę przekazał do rozpatrzenia Radzie Miasta Katowice. Skargę z tego samego dnia 
o tej samej treści ww. skierował również do Prezydenta Miasta Katowice. Skarżący do Rady Miasta Katowice 
wystosował także pismo z dnia 3 września 2012r. w którym poinformował, iż sprawę przekazał także do 
Rzecznika Praw Obywatelskich. W skargach Pan M S w szczególności podniósł, iż Zastępca Dyrektora MOPS 
w piśmie z dnia 30 lipca 2012r. nie udzielił mu odpowiedzi na wszystkie kwestie, które poruszał w piśmie 
z dnia 19 lipca 2012r. adresowanym do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Skarżący zarzucił także, iż ww. nie 
był uprawniony do podpisania powyższego pisma. 

W tym miejscu 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. 

Mając powyższe na uwadze skargę przekazuje się Dyrektorowi MOPS celem jej rozpatrzenia, gdyż skarga 
dotyczy działań podległego mu pracownika. 

Stwierdzić zarazem należy, iż Rada Miasta Katowice nie jest właściwa do oceny procedury związanej 
z "Niebieską Kartą". 
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