
UCHWAŁA NR L/1206/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg Pani A  Sz  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 późn. 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 bezzasadne skargi Pani A  Sz  z dnia 19 marca 2014r. oraz z dnia 5 kwietnia 2014r. 
na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach związane ze 
zleceniem przeprowadzenia badania i zastosowanych w tym zakresie procedur.

§ 2.  Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§ 3.  Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skarg.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2014r. Pani A Sz wniosła do protokołu w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach skargę na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach. Ww. protokół wraz z pismem skarżącej z dnia 19 marca 2014r. został przekazany
Radzie Miasta Katowice przy piśmie z dnia 24 marca 2014r. Skarżąca w szczególności zarzuciła, iż
bezprawnie skierowano ją na badania psychiatryczne i nie dochowano przy tym przewidzianych prawem
procedur. Skarżąca wniosła również o przyznanie zasiłku stałego i okresowego. Tożsame zarzuty ww.
zawarła również w skardze z dnia 5 kwietnia 2014r. przekazanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy
piśmie z dnia 30 kwietnia 2014r.

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

Pani A Sz korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach od
miesiąca sierpnia 2002r. Skarżąca nie pracuje zawodowo, jest osobą niepełnosprawną w stopniu
umiarkowanym. Nie posiada uprawnień do świadczeń rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto na podstawie dokumentacji MOPS ustalono, iż skarżąca leczona była w NZOZ
„ALTERMED” Poradnia Zdrowia Psychicznego od 25 czerwca 2003r. Pani A Sz korzystała z
leczenia psychiatrycznego i psychoterapii, w związku ze zdiagnozowanymi zaburzeniami adaptacyjnymi i
lękowymi. W związku z tym, iż pracownicy socjalni prowadzący jej sprawy, zaobserwowali nasilenie się
zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), MOPS w dniu 6 czerwca
2013r. skierował do NZOZ „ALTERMED” Poradnia Zdrowia Psychicznego w Katowicach ul. Podgórna 4
wniosek o wydanie orzeczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia Pani A Sz celem ewentualnego
złożenia wniosku do Sądu o leczenie bez jej zgody.

W tym miejscu należy podkreślić, iż na podstawie art. 29 ust 1 powyższej ustawy wniosek do Sądu o
przyjęcie do szpitala psychiatrycznego może zgłosić organ do spraw pomocy społecznej. Art. 30 tej ustawy
przewiduje, że do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust 3 cytowanej ustawy dołącza się orzeczenie lekarza
psychiatry, szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Orzeczenie lekarz
psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o
wszczęcie postępowania. W przypadku nie załączenia do wniosku orzeczenia lekarskiego lub gdy zostało
ono wydane w okresie dłuższym niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku, Sąd zwraca wniosek.

Należy zauważyć, iż opinia lekarza psychiatry w niniejszej sprawie nie została wydana ponieważ
Pani A Sz odmówiła poddaniu się badaniom.

Mając na uwadze, iż działania MOPS nie były sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa ww.
zakresie skargi należy uznać 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.

W sprawie wniosku skarżącej o przyznanie zasiłku stałego i okresowego ustalono, iż w dniu 17
marca 2014r. został przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania skarżącej. W oparciu o
niego oraz zebraną w sprawie dokumentację postanowiono kontynuować pomoc w formie zasiłku stałego w
kwocie 456 zł od kwietnia 2014r. Przyznano również zasiłek okresowy w kwocie 456 zł od kwietnia do
września 2014r., zasiłek celowy na dofinansowanie do zakupu obuwia i bielizny dla dwóch osób w kwocie
100 zł w miesiącu kwietniu 2014r. Odmówiono natomiast przyznania zasiłku celowego na dofinansowanie
do zakupu komputera w kwocie 2000 zł. W powyższych sprawach wydane zostały decyzje administracyjne.
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