
UCHWAŁA NR IX/215/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S  K  na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.

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 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Uznać za bezzasadną skargę Pana S  K  z dnia 26 marca 2015r. na bezczynność 
Prezydenta Miasta Katowice w części związanej z niepodjęciem działań w sprawie skarg na pracowników 
Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice.

§ 2.  Uznać za bezzasadną skargę Pana S  K  z dnia 26 marca 2015r. na bezczynność 
Prezydenta Miasta Katowice w części związanej z niepodjęciem działań w sprawie skarg na pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

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

§ 4.  Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015r. Pan S K złożył do protokołu w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice w związku z niepodjęciem działań w
sprawie skarg złożonych na pracowników Wydziału Budynków i Dróg Urzędy Miasta Katowice w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznania lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy
ulicy P 10/10 oraz skarg na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Katowicach.

Skarżący podniósł również, że pomimo jego wniosku nie powołano komisji z udziałem czynnika
społecznego zajmującej się nieprawidłowościami w działaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Katowicach.

Skarga została przekazana Radzie Miasta Katowice, przy piśmie z dnia 12 kwietnia 2015r., do
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, że w 2015r.
do Urzędu Miasta Katowice nie wpłynęły żadne skargi na pracowników związane z prowadzonym
postępowaniem w sprawie lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ulicy P 10/10.
Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice prowadził korespondencję ze skarżącym związaną z
wyjaśnieniem sytuacji rodzinnej ze względu na rozpatrywanie wniosku o wydanie skierowania na zawarcie
umowy najmu ww. lokalu.

Jak ponadto ustalono w dniu 27 stycznia 2015r. w Urzędzie Miasta Katowice Pan S K
interweniował w sprawie nieprawidłowości w działaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Katowicach oraz wyjaśnienia przyczyn braku świadczenia z tytułu urodzenia córki W K

Odpowiedź na interwencję została udzielona pismem z dnia 16 lutego 2015r.

W dniu 2 marca 2015r. skarżący interweniował w Urzędzie Miasta Katowice w sprawie zastrzeżeń
do czynności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, niesłusznie
sporządzonej „Niebieskiej karty”, sprzeciwu wobec wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dzieci i
konieczności wyrażenia zgody na współpracę z asystentem rodziny, rozbiciu rodziny oraz braku decyzji w
sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Odpowiedź została udzielona pismem z dnia 27 marca 2015r.

Odnosząc się natomiast do zarzutu niepowołania wymienionej na wstępie komisji stwierdzić należy,
iż w sprawie opisanej przez skarzącego brak jest podstaw do jej powołania.

Mając powyższe na uwadze skargę Pana S K należy uznać za bezzasadną.

Jednocześnie podstawie art. 238 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)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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