UCHWAŁA NR 532/XXX/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie skargi Pana Leszka Żórawskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art 223 § 1 i art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1. Uznać, że Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi Pana Leszka Żórawskiego
z dnia 14.11.2016 r. na działania Pana Romualda Ostrowskiego Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Płocku (PSSE) w zakresie prowadzenia prywatnej hodowli gołębi na terenie instytucji
wskazując, że:
1) w przedmiocie hodowli gołębi na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku
właściwym do jej rozpatrzenia jest sąd powszechny – Sąd Rejonowy w Płocku, gdzie skarżący może
skierować stosowne powództwo;
2) w pozostałym zakresie skargę przekazuje do Prezydenta Miasta Płocka jako zwierzchnika służbowego
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku celem ewentualnego podjęcia
stosownych działań.
§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta Płocka oparła się o ustalenia poczynione przez
Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady Miasta na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta
Płocka dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Leszka Żórawskiego przekazanej do rozpatrzenia przez
Radę Miasta Płocka przez Departament Nadzoru Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego w Płocku za pismem z dnia 14.11.2016 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka w dniu
05.01.2017 r.). Skarga dotyczy prowadzenia przez pana Romualda Ostrowskiego Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku prywatnej hodowli gołębi na terenie instytucji.Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2017 r. oraz w dniu 13 lutego 2017 r. przeanalizowała treść skargi i wysłuchała
udzielonych w trakcie lutowego posiedzenia wyjaśnień udzielonych osobiście przez reprezentującą Pana
Leszka Żórawskiego jego siostrę Wiolettę Żórawską oraz osobiście przez Pana Romualda Ostrowskiego
dyrektora PSSE w Płocku.
Oceniając przedłożone dowody oraz wyjaśnienia Pani W. Żórawskiej
(pełnomocnika skarżącego L. Żórawskiego) oraz Pana Romualda Ostrowskiego Dyrektora PSSE w Płocku
Komisja Rewizyjna w zakresie samej hodowli gołębi i ewentualnego zakazu jej prowadzenia (likwidacji
gołębnika) uznała, że Radzie Miasta Płocka należy rekomendować podjęcie uchwały jw. § 1 pkt 1. Komisja
miała na względzie dokonaną wykładnię prawa zawartą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
08.11.2012 roku sygn. II OSK 2023/12 (op. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/436121CAE0). Sąd ten w wyroku
stwierdził, że regulacje prawne dotyczące określenia zasad bądź zakazu hodowli gołębi nie mieszczą się
w uprawnieniach rady gminy – u nas Rady Miasta. Ewentualne swoje roszczenia osoba, której prawa zostały
naruszone może zwrócić się o ich ochronę do sądu powszechnego. Stosując tą wykładnię prawa w uchwale
wskazano więc skarżącemu, że w przedmiocie przetrzymywania, hodowli gołębi na terenie instytucji
właściwym do jej rozpatrzenia jest sąd powszechny – Sąd Rejonowy w Płocku, gdzie skarżący może skierować
stosowne powództwo. Natomiast rozpatrując skargę w pozostałym zakresie należy wskazać, że skarżący
kierując swoje uwagi co do zachowania i działań Pana Romualda Ostrowskiego Dyrektora PSSE w Płocku
powoływał się w swojej skardze na ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące działania Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej, jej obowiązków oraz zadań statutowych oraz zasad kierowania tą Stacją przez
Pana Romualda Ostrowskiego jako Dyrektora. Stąd też Komisja uznała, że Rada Miasta Płocka także i w tym
zakresie jest niewłaściwa do jej rozpatrzenia albowiem właściwy w tym zakresie jest Prezydent Miasta Płocka
jako zwierzchnik służbowy Dyrektora Stacji. I to ewentualnie Prezydent Miasta Płocka może dokonać oceny
zasadności skargi w kontekście wykonywania zadań tegoż Dyrektora. Reasumując Komisja Rewizyjna Rady
Miasta Płocka na posiedzeniu w dniu 13.02.2017 r. uznała tę sprawę za wyjaśnioną i na posiedzeniu w dniu
13.03.2017 r. przyjęła projekt uchwały Rady Miasta Płocka o treści jw. Szczegółowy materiał w sprawie
zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach: 16.01.2017 r. i 13.02.2017 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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