UCHWAŁA NR 739/XLII/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie skargi Pani Anny Rybackiej i Pani Joanny Gocławskiej z dnia 21.11.2017 r. na Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 229 pkt 3 i art. 232 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Rada Miasta Płocka
uchwala:
§ 1. 1. Skargę z dnia 21.11.2017 roku Pani Anny Rybackiej oraz Pani Joanny Gocławskiej na Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w przedmiocie braku załatwienia ich wniosku o wykonanie zjazdu z ulicy
Szpitalnej do ich działki gruntu nr 556/3 położonej w Płocku przy ul. Szpitalnej przekazuje się do załatwienia
przez Prezydenta Miasta Płocka jako organu nadzorującego inwestycje miejskie w tym i pracę Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
2. Kieruje się do Prezydenta Miasta Płocka wniosek o analizę prawidłowości wykonywanych czynności
w zakresie prowadzenia dwuetapowej inwestycji rozbudowy ulicy Szpitalnej przez Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg w Płocku celem oceny zasadności różnego traktowania mieszkańców w zakresie realizacji ich
wniosków dotyczących budowy zjazdów w ramach inwestycji opisanej w ust. 1 oraz rozważenia możliwości
udzielenia Paniom pomocy w zakresie realizacji ich wniosku, jak i o ustosunkowanie się do pisma Dyrektora
MZD nr MZD-DI.4141.45.6.2016.KK z dnia 03.03.2016 roku.
3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do poinformowania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
o sposobie załatwienia skargi oraz wniosku.
§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się o ustalenia poczynione przez Komisję
Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta
Płocka dokonała stosownej analizy skargi złożonej przez Panią Annę Rybacką i Panią Joannę Gocławską z dnia
21.11.2017 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (określonego dalej jako MZD).Pani Anna
Rybacka i Pani Joanna Gocławska w swojej skardze zarzucały Dyrektorowi MZD w Płocku Panu Tomaszowi
Żulewskiemu niezastosowanie się do pisma MZD-DI.4141.45.6.2016.KK z dnia 03.03.2016 r., w którym to
Pan Dyrektor po ponownym przeanalizowaniu sprawy przychylił się do wniosku Pani Anny Rybackiej
i wykona zjazd do działki nr 556/3 poprzez działkę 555/3 w ramach decyzji nr 240/P/2014 z dnia 26.11.2014
roku. Komisja Rewizyjna wystąpiła do Dyrektora MZD w Płocku o złożenie wyjaśnień i otrzymała takowe
w formie pisemnej – pismo nr MZD-DI.4105.1.68.2017.IC z dnia 6.12.2017 r. W dniu 19.12.2017 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się pismem nr BRM.0012.1.60.2017.PO.1 do Prezydenta Miasta
Płocka o złożenie wyjaśnień w tej sprawie, dołączając ww. odpowiedź Dyrektora MZD. Następnie Komisja
otrzymała odpowiedź przy piśmie nr MZD-DI.4102.15.18.2015/2018.IC z dnia 2.01.2018 r. udzieloną przez
Prezydenta Miasta Płocka podtrzymującą bezzasadność powyższej skargi. Ponadto Komisja w sposób
szczegółowy wyjaśniła sprawę na swoim posiedzeniu w dniu 12.01.2018 r. W posiedzeniu tym wzięła udział
Pani A. Rybacka oraz Pan Dyrektor MZD w Płocku. W trakcie tegoż posiedzenia Dyrektor MZD Pan T.
Żulewski prowadził z Panią A. Rybacką dyskusję wskazującą na to, że temat zjazdu nie został definitywnie
załatwiony, lecz żadna ze stron nie chciała wyjaśnić w jakim kierunku ich negocjacje zmierzają. W tym stanie
faktycznym i prawnym Komisja stwierdziła, że skargę przekazuje się do załatwienia przez Prezydenta Miasta
Płocka jako organu nadzorującego inwestycje miejskie w tym i pracę Dyrektora MZD w Płocku. Ostatecznie na
posiedzeniu w dniu 13.02.2018 r. Komisja przyjęła projekt uchwały o treści niniejszej i przedstawiła go Radzie
do uchwalenia. Należy wskazać, że skarżące były informowane i zapraszane na posiedzenia Komisji w dniu
12.01.2018 r. oraz 13.02.2018 roku. Z zaproszeń, jak wyżej wskazano wynika, że Pani Anna Rybacka wzięła
udział w obu posiedzeniach Komisji, natomiast Pani Joanna Gocławska tylko w dniu 13.02.2018 roku.
Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
18.12.2017 r. oraz 12.01.2018 r.
§ 3. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka
w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1 w tym do ustanawiania pełnomocnika
procesowego.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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