UCHWAŁA NR 90/V/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie skargi Pana Wiesława Westfeld z dnia 25.10.2018 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg w Płocku.
Na podstawie art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 2096 r. z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432,
poz. 2500) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1. Skargę Pana Wiesława Westfeld z dnia 25.10.2018 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
w Płockupostanawia uznać za niezasadną.
§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się o ustalenia poczynione przez Komisję
Skarg Wniosków i Petycji. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka na podstawie przepisów
obowiązującego Statutu Miasta Płocka dokonała stosownej analizy skargi złożonej przez Pana Wiesława
Westfeld.
§ 3. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła merytorycznie skargę, a mianowicie ustaliła, jak
niżej. Pan Wiesław Westfeld zarzucił Dyrektorowi MZD brak staranności, rzetelności i profesjonalizmu
w określaniu sprawcy zdarzenia oraz w prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz lekceważący
stosunek do obywatela. Na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. Komisja wysłuchała obecnego na posiedzeniu
dyrektor MZD, który przedstawił swoje stanowisko oraz argumentację w niniejszej sprawie. Po analizie
przedłożonych wyjaśnień, Komisja stwierdza, że nie można podzielić zarzutów skargi. Stosownie do wyjaśnień
dyrektora MZD podstawą wysłania upomnienia za brak opłaty za parkowanie do Skarżącego były dane jakie
MZD uzyskał w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Po uzyskaniu informacji od Skarżącego oraz po
aktualizacji danych w CEPiK upomnienie na Skarżącego zostało anulowane i wystosowane na nowego
właściciela pojazdu. Wszystkie te czynności zostały dokonane niezwłocznie tj. w ciągu kilku dni. Nie sposób
obciążać odpowiedzialnością Dyrektora MZD za brak aktualizacji informacji o właścicielach pojazdu
w CEPiK. Również zarzut dotyczący lekceważącego traktowania obywatela nie może być podzielony.
Niezwłocznie po wyjaśnieniu sytuacji Skarżący został przeproszonym, a jego dane osobowe (na jego wniosek)
zostały usunięte z zasobów MZD.
2. Reasumując, na posiedzeniu w dniu 19.02.2019 r. Komisja przyjęła projekt uchwały o treści niniejszej
i przedstawiła go Radzie do uchwalenia.
3. Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w dniu 22.01.2019 r.
§ 4. W przypadku ponownego wystąpienia przez skarżącego w sprawie opisanej w § 1, bez wskazania
nowych okoliczności upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do podtrzymania dotychczasowego
stanowiska Rady Miasta Płocka bez odrębnego powiadamiania skarżącego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się 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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