UCHWAŁA NR 634/XXXVI/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie skargi Pani Marzenny Kruszeńskiej z dnia 05.05.2017 r. (wpłynęła elektronicznie do Urzędu
Miasta Płocka 25.04.2017 r.) na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 223 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. 1. Stwierdza się, że w przedmiocie skargi Pani Marzenny Kruszeńskiej z dnia 05.05.2017 r. na Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do jej rozpatrzenia.
2. Wskazuje skarżącej, że organem właściwym do rozpatrzenia skarg związanych z udzieleniem pomocy
społecznej jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku.
§ 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 Panią Marzennę Kruszeńską z dnia 05.05.2017 r. na Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, przy czym przyjęto na podstawie treści skargi, iż dotyczy ona działania
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę zapoznała
się z pisemnym wyjaśnieniem Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Pani mgr
Izabeli Żuchowskiej – pismo z dnia 04.08.2017 r. Nr DŚS.4012.016671.2017r. Następnie na posiedzeniu
w dniu 21.08.2017 r. wysłuchała Pana Cezarego Dusio Zastępcy Dyrektora MOPS-u w Płocku, który
przedstawił sytuację skarżącej oraz działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w jej sprawie.
Komisja przeanalizowała całość zgromadzonego w sprawie materiału i uznała, że przedmiotem skargi są skargi
z zakresu pomocy materialnej, które podlegają rozpatrzeniu w trybie postanowień ustawy z dnia 12.03.2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zm.). Z tego ustalenia wynika, że Rada Miasta nie jest
właściwa do rozpatrzenia skargi, gdyż dotyczy ona wysokości świadczeń przyznawanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Należy wskazać, że świadczenia te przyznawane są w formie decyzji
administracyjnej. Każda taka decyzja (także i te załączone przez skarżącą do skargi) zawiera pouczenie
o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Kierowanie więc
skargi w takiej sprawie do Rady Miasta jest pozbawione podstaw prawnych – skarżąca winna skorzystać
z odwołania od tych decyzji do organu właściwego którym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Płocku. Należy wskazać, że skarżąca była informowana i zapraszana na posiedzenia Komisji, jednakże
nie brała w nich udziału. Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 12.06.2017 r. i 21.08.2017 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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