UCHWAŁA NR 651/XXXVII/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie skargi Pani Pauliny Szczepańskiej z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora Miejskiego
Żłobka Nr 3 w Płocku.
Na podstawie art. 223 w związku z art. 231 i art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1. 1. W zakresie skargi Pani Pauliny Szczepańskiej z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora
Miejskiego Żłobka Nr 3 w Płocku Rada Miasta Płocka:
a) w przedmiocie roszczeń pracowniczych uznaje się, że nie jest właściwa i wskazuje skarżącej, iż w tym
zakresie właściwym jest Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Płocku;
b) w pozostałym zakresie postanawia skargę przekazać do załatwienia Prezydentowi Miasta Płocka jako
przełożonemu służbowemu Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku.
2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do poinformowania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
o sposobie załatwienia skargi w części opisanej w ust.1 pkt b.
§ 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 Paulinę Szczepańską przekazanej do rozpatrzenia przez
Radę Miasta Płocka przez skarżącą pismem z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Żłobka
Nr 3 w Płocku. Komisja Rewizyjna skargę rozpatrzyła w dniu 21.08.2017 r. dokonując analizy treści skargi
oraz dołączonych do niej dokumentów. Na posiedzeniu tym wysłuchała także wyjaśnień pani Magdaleny
Regulińskiej Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku oraz zgłoszonych przez nią pracowników Żłobka
wymienionych w skardze. Na tym spotkaniu nie była obecna skarżąca. Pani Paulina Szczepańska w dniu
posiedzenia Komisji Rewizyjnej tj. 21.08.2017 r. zadzwoniła do Biura Obsługi Rady Miasta Płocka na trzy
godziny przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji i poinformowała, że przeoczyła awizo pozostawione przez
gońca i nie mogła się zwolnić z pracy, co skutkowało brakiem obecności i możliwości odniesienia się do
własnej skargi. Komisja Rewizyjna postanowiła na prośbę skarżącej przełożyć sprawę do dalszego rozpatrzenia
na następne posiedzenie Komisji we wrześniu. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11.09.2017 r.
została wysłuchana Pani Paulina Szczepańska, która złożyła obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Z wyjaśnień
tych wynika, że skarżąca ma szereg roszczeń i uwag do zachowania Dyrektora Żłobka jako swojego
przełożonego i jak wyjaśniła skierowała już do Sądu Pracy stosowne powództwo. W tym stanie faktycznym
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11.09.2017 r. rozpatrując ponownie sprawę uznała, iż w sposób
wystarczający zebrała materiał i nie będzie go dalej uzupełniała. Z uwagi na to, że przedmiotem skargi były
roszczenia pracownicze należało uznać, iż w tym zakresie Rada Miasta nie jest właściwa do ingerowania w te
sprawy i że właściwym organem jest Sąd. Natomiast w pozostałym zakresie Rada Miasta przyjęła, że nie ma
środków technicznych, aby dokonać właściwej oceny działań Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku
i 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. Należy wskazać, że skarżąca była
informowana i zapraszana na posiedzenia Komisji i wzięła udział w posiedzeniu Komisji w dniu 11.09.2017 r.
składając wyjaśnienia w przedmiocie swojej skargi. Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.08.2017 r. oraz w dniu 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

Id: D6044AD6-5F43-4EF8-ABBE-CC3BDA1FA359. Uchwalony

Strona 2

