
UCHWAŁA NR XLI/978/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana T W 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 Pana T W z dnia 26 lipca 2013r. na niewłaściwe działanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z nieobjęciem skarżącego oraz jego rodziny odpowiednią 
pomocą. 

§ 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 26 lipca 2013r., przekazanym przez Wojewodę Śląskiego przy piśmie z dnia 31 lipca 2013r.,
Pan T W złożył skargę na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Katowicach w związku z nieobjęciem skarżącego oraz jego rodziny odpowiednią pomocą.

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

Odnosząc się do zarzutu odmowy skarżącemu udziału w zajęciach w grupie edukacyjno - korekcyjnej
ustalono, iż skarżący we własnym zakresie podjął leczenie. Powyższy fakt spowodował, iż udział Pana T W
w terapii byłby niezgodny z wytycznymi programu edukacyjno – korekcyjnego, nie jest bowiem wskazane
równoległe korzystanie z dwóch ośrodków wsparcia realizujących bardzo zbliżony zakres wnioskowanej
przez ww. pomocy. MOPS mając powyższe na uwadze odmówił skarżącemu uczestnictwa w spotkaniach.

W miejscu tym należy podkreślić, iż przywoływane przez skarżącego rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011r. Nr 50, poz. 259) regulują
kwestie związane z udzielaniem pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia, a nie w Ośrodkach
Interwencji Kryzysowej i w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskich Ośrodków Pomocy
Społecznej.

Pomoc udzielana rodzinie skarżącego przez MOPS, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej, świadczona w
ramach procedury „Niebieskie Karty” opiera się na ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) oraz na rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245 z późn. zm.).

Procedurę „Niebieskie Karty” wobec rodziny skarżącego wszczęto w dniu 4 lutego 2013r.W ramach
powyższych działań zaproszono na spotkania grupy zarówno Pana T W jak i jego żonę, celem wypełnienia
karty „C” i „D” formularzy „Niebieska Karta”. Zgodnie z opracowaną wówczas procedurą dotyczącą pomocy
i działań podejmowanych na rzecz rodziny - pracownik socjalny kontaktował się z rodziną. Dzielnicowy,
którego powołano w skład grupy był informowany o spotkaniach Grupy Roboczej.

Wskazani w skardze pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej zostali powołani w skład Grupy Roboczej,
ponieważ obie wymienione osoby uczestniczyły w pracy z rodziną.

Jednocześnie stwierdzono, iż dzieci Państwa W korzystają ze specjalistycznej pomocy w poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

Ustalono ponadto, iż żona skarżącego pozostawała w kontakcie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystając z konsultacji w dniach: 15 czerwca 2012r., 29 czerwca
2012r., i 11 lipca 2012r. Ponowny kontakt z Ośrodkiem klientka nawiązała w 2013r. Skorzystała wówczas z
konsultacji w dniach: 4 lutego 2013r., 11 marca 2013r., 11 kwietnia 2013r., 17 maja 2013r.

Pan T W, pokierowany przez pracownika socjalnego, w związku z wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”
odbył w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach trzy
konsultacje indywidualne w dniach: 29 kwietnia 2013r., 9 maja 2013r., 16 maja 2013r.

W toku trwania procedury „Niebieskie Karty” ustalono, że Pan T W przebywa obecnie w Chorzowie. W
związku z tym przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie informację o konieczności
nawiązania kontaktu z klientem. Uzyskano informację, że kontakt został nawiązany przez tamtejszych
pracowników socjalnych.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących nieprzeprowadzenia wywiadu środowiskowego w okresie od stycznia
do czerwca b.r. wyjaśnia się, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą kierowano się
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wszczynając procedurę „Niebieskie Karty” nie zakłada takiej konieczności. Równocześnie przepisy
wskazanej ustawy (art. 9d.1 oraz art. 9c.1) umożliwiają podejmowanie interwencji w środowisku bez zgody
osoby doznającej przemocy w rodzinie jak również przetwarzanie i gromadzenie danych osób dotkniętych
przemocą w rodzinie bez ich zgody i wiedzy.

Wyjaśnia się jednocześnie, iż rodzina Pana T W do czerwca 2013r. nie złożyła wniosku o świadczenia
realizowane przez pomoc społeczną i nie korzystała z takich świadczeń. Ustalono, że gdy wnioski takie
zostały złożone w dniu 6 czerwca 2013r. wywiad środowiskowy został przeprowadzony w dniu 13 czerwca
2013r.

Pracownicy MOPS podjęli wobec rodziny Pana T W działania adekwatne do sytuacji w jakiej rodzina ta
znalazła się.

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.

Id: 1D2FCA52-4C4E-4317-B7C5-168BC0AB4BBB. Uchwalony Strona 2




