UCHWAŁA NR 698/XXXIX/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie skargi Pana Jarosława Żurawskiego z dnia 16.08.2017 r., której przedmiotem jest tryb
i sposób realizacji przez Miejski Urząd Pracy w Płocku instrumentu rynku pracy w postaci
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art 223 § 1 w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1. Stwierdza się, że w przedmiocie skargi Pana Jarosława Żurawskiego z dnia 16.08.2017 r. na Miejski
Urząd Pracy w Płocku w zakresie:1/ postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu udzielonej pomocy
finansowej przez Miejski Urząd Pracy - Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do jej rozpatrzenia i wskazuje, że
w tym zakresie był i jest nadal właściwy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ewentualnie
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie; 2/ w pozostałym zakresie uznaje się skargę za nieuzasadnioną.
§ 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 analizy skargi złożonej przez Pana Jarosława Żurawskiego z dnia 16.08.2017 r. na tryb
i sposób realizacji przez Miejski Urząd Pracy w Płocku instrumentu rynku pracy w postaci dofinansowania
podjęcia działalności gospodarczej, przy czym przyjęto na podstawie treści skargi, iż wyczerpała się już
całkowicie droga odwoławcza w tej sprawie. Pan Jarosław Żurawski w dniu 09.08.2017 r. wystosował pismo
do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku informujące o braku możliwości zapoznania się z postanowieniem WSA
sygn. akt II SA/Wa 1744/16, ponieważ nie otrzymał żadnego pisma o tym informującego. Następnie Pan
Żurawski wysłał pismo z dnia 16.08.2017 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie z prośbą o dokonanie kontroli wydanych decyzji przez Miejski Urząd Pracy w Płocku,
Wojewodę Mazowieckiego w Warszawie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Efektem tego postępowania
było dalsze przesłanie skargi do Rady Powiatu w Płocku. W dniu 05.09.2017 r. pismem nr OR-I.1511.1.2017
Pan Lech Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku przekazał do rozpatrzenia zgodnie
z kompetencjami sprawę Pana Jarosława Żurawskiego do Rady Miasta Płocka. Komisja Rewizyjna rozpatrując
skargę zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Pana
Daniela Olendera – pismo Nr OP 071-49/IG/17 z dnia 22.09.2017 r. Następnie na posiedzeniu w dniu
16.10.2017 r. wysłuchała Pana Daniela Olendera Zastępcę Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, który
przedstawił sytuację skarżącego oraz działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w jego sprawie.
Z powyższych wyjaśnień wynikało, że Pan Żurawski miał udzieloną pomoc finansową, której część miał
obowiązek zwrócić. W sprawie tej z wniosku Pana Żurawskiego toczyło się postępowanie administracyjne,
a mianowicie była wydana decyzja przez Miejski Urząd Pracy, a następnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Stąd też w tym zakresie należy wskazać, iż Rada Miasta nie jest właściwa do
podważania tak decyzji administracyjnej, czy też wyroków sądu. Natomiast w pozostałym zakresie przyjmując
za prawidłowe wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy oraz z uwagi na brak konkretnych
zarzutów ze strony Pana Żurawskiego na postępowanie, tak pracowników Miejskiego Urzędu Pracy jak
i samego Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy, uznaje się skargę za nieuzasadnioną. Należy wskazać, że
skarżący był poinformowany i zaproszony na posiedzenie Komisji, jednakże nie wziął w nim udziału. Komisja
przeanalizowała całość zgromadzonego w sprawie materiału i uznała, że wyczerpała się już całkowicie droga
odwoławcza w tej sprawie. Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzeń Komisji
Rewizyjnej w dniach 11.09.2017 r. oraz 16.10.2017 r.
§ 3. Skargę opisaną w § 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 4. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka
w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1 w tym do ustanawiania pełnomocnika
procesowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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