
UCHWAŁA NR XLI/976/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U F na niewłaściwe działanie 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 2013r. poz 
594) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267). 

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pani U F z dnia 29 lipca 2013r. na niewłaściwe działanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z nieudzieleniem pomocy w dostatecznym zakresie osobie 
w trudnej sytuacji życiowej. 

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29 lipca 2013r., przekazanym przez Wojewodę Śląskiego, Pani U F złożyła skargę na
niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Skarżąca w
szczególności zarzuciła, iż nie podjęto właściwych działań wobec wskazanej przez nią osoby.
W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co następuje:
Wskazana przez ww. osoba samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Nigdy nie wnioskowała o pomoc z
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Nie jest również osobą ubezwłasnowolnioną.
Należy także zauważyć, iż nie wyraziła zgody na umieszczenie jej w placówce pomocy społecznej.
W trakcie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS osoba wymieniona w skardze złożyła oświadczenie, iż
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) nie wyraża zgody na udostępnianie Radzie Miasta Katowice informacji odnośnie jej sytuacji
zdrowotnej, osobistej, mieszkaniowej oraz finansowej.
Jak wynika z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2013r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z
późn. zm.) pracownicy MOPS podejmując działania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej muszą
kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z takiej pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zarzuty dotyczące postępowania pracowników MOPS nie
zostały potwierdzone. Podejmowane przez nich działania dotyczące zgłoszeń składanych przez Panią U F
były adekwatne do istniejącej sytuacji (art. 3 ust. 2 ww. ustawy). Jednocześnie mieściły się w ramach działań
dopuszczalnych przez prawo (art. 102 ust. 1 ww. ustawy).
Również pomoc medyczna była udzielana w ramach zgody jakiej udzieliła na jej świadczenie
zainteresowana. Opiekę sprawowała pielęgniarka środowiskowa, która nie zgłaszała do pracownika
socjalnego informacji o konieczności podjęcia dodatkowych czynności.
Z uwagi na brak woli podjęcia współpracy z pracownikami MOPS – ośrodek ten może jedynie w
ograniczonym wymiarze objąć taką osobę opieką (pracownik socjalny co kwartał monitoruje sytuację).
Jednocześnie w związku z niepodjęciem zainicjowanego przez MOPS leczenia przez wskazaną przez
skarżącą osobę – wystąpiono do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Decyzję w
sprawie podjęcia dalszego postępowania, tj. leczenia - podjął sąd.
Mając ww. względy na uwadze działania MOPS w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe, a
zarzuty zawarte w skardze za bezzasadne.
W związku z tym - na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz 267) - 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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