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UCHWAŁA NR XLVII/1139/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana  B  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 A  B  z dnia 17 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

Pismem z dnia 17 stycznia 2014r., przekazanym przez Wojewodę Śląskiego przy piśmie z dnia 27
stycznia 2014r., Pan A B złożył skargę na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Katowicach. Skarżący podniósł, iż ograniczana mu jest pomoc socjalna, a w
szczególności odmówiono mu środków finansowych na zakup energii elektrycznej.

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

Na dochód skarżącego do miesiąca stycznia 2014r. składały się świadczenia rentowe z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 650,28 zł, dodatek mieszkaniowy w wysokości 87,42 zł oraz zasiłek
stały w wysokości 40,58 zł.

Ze świadczeń rentowych są dokonywane potrącenia komornicze z tytułu alimentów bieżących i
zaległych. W dniu 13 stycznia 2014r. MOPS uzyskał zaświadczenie od komornika potwierdzające
zmniejszenie potrąceń z uzyskiwanych przez Pana Adama Bochenka świadczeń rentowych. Zgodnie z art. 8
pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) alimenty bieżące
podlegają odliczeniu od dochodu. Z uwagi na powyższe wszczęto postępowanie administracyjne i uchylono
Panu A B zasiłek stały od miesiąca lutego 2014r.

Łączny miesięczny dochód skarżącego od miesiąca lutego 2014r. wynosi 596,29 zł i przekracza
kryterium dochodowe, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla osoby samotnej wynosi 542,00 zł.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono ponadto, że na podstawie
wywiadu środowiskowego z dnia 27 grudnia 2013r. przyznano Panu A B dofinansowanie
do zakupu obuwia i bielizny w wysokości 50,00 zł na miesiąc styczeń 2014r. oraz odmówiono pomocy na
zakup kurtki zimowej.

Natomiast na podstawie wywiadu z dnia 14 stycznia 2014r. przyznano skarżącemu dofinansowanie
do energii elektrycznej w wysokości 100,00 zł na miesiąc styczeń 2014r. oraz zwiększono wysokość zasiłku
celowego na leki z kwoty 80,00 zł do kwoty 200 zł miesięcznie w okresie od stycznia do marca 2014r.
Odmówiono jednocześnie pomocy w formie zasiłku celowego zwrotnego na zakup obuwia, bielizny i kurtki
oraz zasiłku na zakup biletu miesięcznego.

W dniu 27 stycznia 2014r. skarżącemu przekazano używany grzejnik elektryczny.

Należy zarazem zauważyć, że od dnia 6 listopada 2013r. do dnia 30 kwietnia 2014r. przyznano Panu
A B usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej z jednoczesnym odstąpieniem od
żądania odpłatności (dzienny koszt pobytu w DDPS przy ul. Oblatów 24 w Katowicach wynosi 28,84 zł).

W tym miejscu należy jednocześnie podkreślić, że w 2013r. Pan A B otrzymał z MOPS
pomoc w łącznej wysokości 2834,13 zł, w tym zasiłki celowe w wysokości 2012,46 zł, zasiłki okresowe w
wysokości 498,69 zł oraz zasiłek stały w wysokości 322,98 zł.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności zakres udzielonej przez MOPS pomocy, skargę Pana
A B należy uznać za bezzasadną.

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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