
UCHWAŁA NR XVII/326/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R  H  na niepodjęcie działań przez Prezydenta 
Miasta Katowice oraz niewłaściwe działania pracowników Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§ 1.  Uznać za bezzasadną skargę Pana R  H  z dnia 11 lipca 2015 r. w części 
dotyczącej niepodjęcia działań przez Prezydenta Miasta Katowice w związku z prośbami skarżącego 
o udzielenia wsparcia i pomocy ze względu na jego sytuację rodzinną.

§ 2.  Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana R  
H  z dnia 11 lipca 2015 r. w części dotyczącej niewłaściwych działań pracowników Urzędu 
Miasta Katowice i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

§ 4.  Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi w części dotyczącej Prezydenta Miasta Katowice.

§ 5.  Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego o przekazaniu 
skargi dotyczącej pracowników Urzędu Miasta Katowice i członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi właściwemu do 
rozpatrzenia jej w tej części oraz dotyczącej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach jako organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia w tej części.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11 lipca 2015 r. Pan R H złożył skargę na niepodjęcie działań przez
Prezydenta Miasta Katowice w związku z prośbami skarżącego o udzielenia wsparcia i pomocy ze względu
na jego sytuację rodzinną. Zarzucił zarazem niewłaściwe działania Wiceprezydentowi Miasta Katowice oraz
Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice w związku z udzielonymi
odpowiedziami w sprawie działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz odholowania samochodu ww. przez Straż Miejską. Ponadto zwrócił uwagę na niewłaściwe
działania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z uznaniem go w
drodze decyzji administracyjnej za dłużnika alimentacyjnego oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie karty”.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż Pan R H nie
zwracał się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskami, podaniami czy też prośbami o udzielenie wsparcia
i pomocy w związku z kłopotami rodzinnymi. Wpłynęły natomiast do Prezydenta Miasta cztery skargi w
których skarżący w szczególności zarzuca niewłaściwe działania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Katowicach oraz Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.

Na skargi te udzielono odpowiedzi pismami z dnia 3 grudnia 2014 r., 17 kwietnia 2015 r., 22 lipca
2015 r. oraz 22 lipca 2015 r.

Mając powyższe na uwadze skargę w tej części należy uznać za bezzasadną.
Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy 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.

Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi
dotyczące zadań i działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 tego przepisu.

Nie rozpatruje zatem skarg na pracowników.
Z tego względu skargę przekazuje się Prezydentowi Miasta Katowice i Dyrektorowi Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej jako organom właściwym do rozpatrzenia skarg w częściach dotyczących
pracowników Urzędu Miasta Katowice i członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Id: 2CE4D969-BE20-4405-969D-AF0962CB5A87. Podpisany Strona 1




