UCHWAŁA NR 92/V/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie skargi Pani Sandry Jakackiej z dnia 31.12.2018 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 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 Pani Sandry Jakackiej z dnia 31.12.2018 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 Panią Sandrę Jakacką.
§ 3. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła merytorycznie skargę, a mianowicie ustaliła, jak
niżej. Pani Sandra Jakacka w dość ogólnym piśmie zatytułowanym „skarga” podnosi, że środki utrzymania
jakie posiada są niewystarczające w stosunku do potrzeb jej rodziny. Wskazuje również na zbyt niskie – jej
zdaniem – świadczenia otrzymywane z MOPS w Płocku. Na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. Komisja
wysłuchała obecnego na posiedzeniu dyrektor MOPS, który przedstawił swoje stanowisko oraz argumentację
w niniejszej sprawie. Stosownie do wyjaśnień dyrektora MOPS świadczenia kierowane do p. Jakackiej (zasiłki
celowe) są w kwotach wynikających z przedłożonych rachunków dokumentujących wydatki rodziny np. na
energię elektryczną. Kwoty zasiłków na kolejne miesiące (styczeń-luty 2019 r.) nie odbiegają od
wcześniejszych świadczeń. Brak przyznania świadczenia rzeczowego w postaci dożywiania dla dzieci wynika
jedynie z faktu, że Rada Miasta Płocka nie podjęła jeszcze stosownej uchwały w przedmiocie wieloletniego
programu dożywiania dzieci na rok 2019. Po analizie przedłożonych wyjaśnień, Komisja stwierdza, że
nie można podzielić zarzutów skargi dot. nieprawidłowego funkcjonowania MOPS w Płocku w zakresie
przyznawania zasiłków celowych.
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 skarżącą 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 skarżącej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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