UCHWAŁA NR 91/V/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie skargi Pana Jerzego Dutkiewicza z dnia 10.12.2018 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej 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 r. poz. 2096) 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 Jerzego Dutkiewicza z dnia 10.12.2018 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku postanawia 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 Jerzego
Dutkiewicza.
§ 3. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła merytorycznie skargę, a mianowicie ustaliła, jak
niżej. Pan Jerzy Dutkiewicz w dniu 10.12.2018 r. jako opiekun prawny p. Stanisławy Śliwińskiej złożył
obszerną skargę dotyczącą nienależnego – jego zdaniem – wykonywania swoich zadań przez MOPS w Płocku.
Swoją skargę uzupełnił następnie pismami z dnia 27.12.2018 r., 7.01.2019 r., 25.01.2019 r. oraz 11.02.2019 r.
Istotą tych pism są co do zasady zarzuty, że MOPS w Płocku przekazuje na rzecz uprawnionego zbyt niskie
świadczenia z pomocy społecznej. Na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. Komisja wysłuchała obecnego na
posiedzeniu dyrektora MOPS, który przedstawił swoje stanowisko oraz argumentację w niniejszej sprawie.
Stosownie do wyjaśnień dyrektora MOPS świadczenia kierowane do p. Dutkiewicza są weryfikowane przez
pracowników socjalnych, a następnie wydawana jest decyzja administracyjna. Faktem wartym wskazania jest
to, że skarżący co do zasady nie odwołuje się od wydawanych decyzji administracyjnych do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Płocku. Skarżący nie wyczerpuje więc administracyjnej drogi weryfikacji
poprawności decyzji wydawanych przez dyrektora MOPS w Płocku. Kwoty świadczeń przyznawanych
skarżącemu są wysokie w stosunku do przeciętnych świadczeń i są to świadczenia przyznawane stale,
comiesięcznie. Poza pomocą finansową skarżący otrzymuje również pomoc o charakterze niepieniężnym
w postaci usług opiekuńczych. Na posiedzeniu w dniu 19.02.2019 r. swoje stanowisko w sprawie przedstawił
również Skarżący. Podtrzymał argumentację wyrażoną w skardze. Skarżący domaga się, aby w stosunku do
jego osoby stosowane były zasady przyznawania świadczeń obowiązujące przed 2013 r. Skarżący potwierdził,
że co do zasady nie odwołuje się od decyzji MOPS w Płocku do SKO w Płocku, albowiem według niego droga
odwoławcza i następnie skarga do WSA to zbyt długie postępowanie. Po analizie przedłożonych wyjaśnień,
Komisja stwierdza, że nie można podzielić zarzutów skargi dot. nieprawidłowego funkcjonowania MOPS
w Płocku w zakresie przyznawania świadczeń na rzecz skarżącego. Wspomnieć tu należy, że skarżący niejako
sam pozbawia się możliwości weryfikacji decyzji MOPS w Płocku, skoro od tychże decyzji nie odwołuje się.
Komisja nie może w postępowaniu skargowym zastępować organu administracyjnego na zwykłej drodze
odwoławczej. Nie bez znaczenia jest fakt, że świadczenia otrzymywane przez Skarżącego są stosunkowo
wysokie w porównaniu do innych świadczeniobiorców.
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. i 19.02.2019 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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