UCHWAŁA NR 637/XXXVI/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie skargi Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 07.04.2017 r.
na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” 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 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 Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej
w Płocku z dnia 07.04.2017 r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”
w Płocku Rada Miasta Płocka postanawia przekazać do załatwienia Prezydentowi Miasta Płocka jako
przełożonemu służbowemu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2. Wskazuje skarżącym, że właściwym organem do rozpatrzenia skargi jest Prezydent Miasta Płocka,
któremu skargę przekazuje do ewentualnego, merytorycznego załatwienia według posiadanych kompetencji.
§ 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 Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
w Płocku przekazanej do rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka przez skarżącą pismem z dnia 07.04.2017 r.
(wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka w dniu 26.04.2017 r.) na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc” w Płocku. Komisja Rewizyjna skargę rozpatrzyła w dniu 15.05.2017 r. dokonując analizy
treści skargi oraz dołączonych do niej dokumentów. Analiza ta pozwoliła Komisji na stwierdzenie, że sprawa
dotyczy organizacji pracy jednostki, konfliktu pomiędzy pracownikami a Dyrektorem, a także organizacji usług
opiekuńczych i wspomagających świadczonych jednemu z podopiecznych oraz innym mieszkańcom tego
Domu. Z dokumentów wynika, że niektóre spory rozpatrywane są przez Sąd Rejonowy w Płocku. Na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12.06.2017 r. został członkom Komisji przedstawiony i zaopiniowany
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ww. skargi. Rada Miasta Płocka akceptując ustalenia Komisji na sesji
w dniu 27.06.2017 r. podjęła uchwałę Nr 593/XXXIII/2017. Następnie Wojewoda Mazowiecki, jako organ
nadzoru, rozstrzygnięciem LEX-P.4131.14.2017.MRM z dnia 14.07.2017 r. stwierdził nieważność ww.
uchwały. W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, że właściwość rady gminy do rozpatrywania skarg określona
została w art. 229 pkt 3 Kpa, zgodnie z którym jest ona właściwa do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w sprawach należących do zadań własnych gminy.
Na marginesie tych rozważań zaś organ nadzoru wskazał także, że w powyższej sprawie przekazanie skargi
mogłoby nastąpić jedynie w trybie art. 232 § 2 Kpa, tj. Rada może jako organ właściwy po rozpatrzeniu skargi
przekazać ją do załatwienia Prezydentowi jako przełożonemu służbowemu Dyrektora. W tym stanie
faktycznym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21.08.2017 r. rozpatrując ponownie sprawę uznała, iż
w sposób wystarczający zebrała materiał i rozpatrzyła go na posiedzeniu w dniu 15.05.2017 r. oraz w dniu
21.08.2017 r. i nie będzie go uzupełniała. Przyjmując jednakże, że Rada Miasta nie ma środków technicznych,
aby dokonać właściwej oceny działań Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
uznała, iż właściwym będzie, zgodnie z postanowieniami art. 232 § 1 Kpa, przekazanie tej skargi do Prezydenta
Miasta Płocka jako organu wykonawczego Gminy Miasta-Płocka. Ponadto należy wskazać, że Prezydent
Miasta Płocka zgodnie z art. 33 ust. 5 powołanej wyżej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku jest zwierzchnikiem
służbowym tegoż Dyrektora i posiada odpowiednie możliwości techniczne oraz prawne, aby ocenić zasadność
skargi i podjąć stosowne merytoryczne działania. Ostatecznie na posiedzeniu 11.09.2017 r. Komisja przyjęła
projekt uchwały o tej treści i uznała, że powinna być przedstawiona Radzie do uchwalenia. 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
15.05.2017 r., 12.06.2017 r., 21.08.2017 r. oraz 11.09.2017 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.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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