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UCHWAŁA NR XLVII/1136/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana  K  na niewłaściwe działania 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 z póżn zm.) 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 F  K  z dnia 10 stycznia 2014r. na niewłaściwe działania 
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 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

W dniu 10 stycznia 2014r. Pan F K złożył do protokołu w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach skargę na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Skarga została przesłana do Rady Miasta Katowice przy piśmie z dnia 10 stycznia 2014r. Nr
KOIII.1411.2.2014. W skardze Pan F K w szczególności podniósł, iż bezpodstawnie uznano
go za osobę uzależnioną od alkoholu i skierowano do udziału w spotkaniach terapeutycznych. Ponadto
stwierdza, iż ograniczono mu pomoc socjalną.

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

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z osobami u których
zaobserwowano nadużywanie alkoholu uregulowana jest zarządzeniem wewnętrznym Nr ZA-DP/11/2010
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie
określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemu alkoholowego i zakresu współpracy rodzin
osób uzależnionych od alkoholu.

Jak ponadto ustalono Pan F K korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej od maja 2006r. Pierwsze zdarzenie świadczące o możliwości nadużywania alkoholu przez
skarżącego miało miejsce w dniu 26 października 2006r. Od tego czasu skarżący regularnie był kierowany
zarówno na próbę trzeźwości jak i do udziału w programie diagnostycznym. Każdorazowo za jego zgodą
były podpisywane porozumienia zakreślające rozmiar ustalonej współpracy. Niestety z uwagi na
nieobecności na ww. próbie i w zajęciach diagnostycznych oraz z powodu nie zachowywania w tym okresie
abstynencji proces diagnostyczny nie został przez skarżącego zakończony.

Należy podkreślić, że brak współpracy z pracownikiem socjalnym warunkuje wysokość
otrzymywanej pomocy. Przy braku współpracy każdorazowo świadczenia są ograniczane na podstawie art 11
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).

W 2013 i 2014r. Pan F K miał kilkakrotnie ograniczoną pomoc. W styczniu 2013r.
otrzymał pełną wysokość zasiłku okresowego w wysokości 220,64 zł. Jednakże już w następnych miesiącach
tj.: lutym, marcu, kwietniu i maju 2013r. pomoc ograniczona była do wysokości 50 zł. W miesiącu czerwcu
2013r. skarżący ponownie miał przyznaną pełną wysokość zasiłku stałego tj. 217,74 zł, natomiast w
miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2013r. ponownie ograniczono świadczenie do kwoty 50 zł.
W miesiącu listopadzie 2013r. Pan F K znów uzyskał pełną wysokość świadczenia w kwocie
217,74 zł. W miesiącu grudniu 2013r. jak i styczniu 2014r. nastąpiło kolejne ograniczenie do kwoty 50 zł. W
miesiącach kiedy klient uzyskał pełne świadczenie współpraca z jego strony polegała na dostarczaniu
stosownego zaświadczenia lekarskiego o niemożności uczestnictwa w zajęciach. Pomoc, jaką otrzymywał
wypłacana była w postaci bonów żywnościowych.

Ponadto należy zauważyć, iż w dniu 11 lipca 2013r. ze względu na przewlekły proces diagnostyczny
i powtarzające się incydenty nadużywania alkoholu konsultant ds. uzależnień wystawił kartę konsultacyjną
dla Pana F K z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu. Po tym zdarzeniu skarżący
wyraził gotowość do podjęcia terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień i w dniu 22 lipca 2013r. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach podpisał ze skarżącym aneks do porozumienia dotyczący
udziału w terapii podstawowej w Ośrodku Terapii Uzależnień przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Jednakże
Pan F K ponownie nie wywiązał się z zawartych porozumień.

Należy zaznaczyć, że każdorazowo porozumienia dotyczące zakresu współpracy były zawierane za
zgodą skarżącego. Ponadto istotny jest również fakt, iż skarżący nie podjął wszelkich działań by ukończyć
proces diagnostyczny. Regularnie unikał zajęć, nie stawiał się na próby trzeźwości.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż skarżący z uwagi na ograniczanie pomocy z powodu braku
współpracy został jednakże objęty świadczeniem w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
(posiłki).

Mając powyższe na uwadze za bezzasadny należy uznać zarzut niewłaściwych działań Dyrektora
MOPS w Katowicach.

Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
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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: 48AB982B-1DE1-4633-9809-5DEC9B7BC906. Podpisany Strona 2




