UCHWAŁA NR 838/L/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie skargi
z dnia 27.04.2018 r. na przewlekłość
postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka i ponownie na Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg w Płocku.
Na podstawie art. 223 § 1 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) - Rada Miasta Płocka
uchwala:
§ 1.
1. Uznać, że sprawa opisana przez skarżące
w piśmie
z dnia 27 kwietnia 2018 roku skierowanym do Prezydenta Miasta Płocka – została już rozpatrzona przez Radę
Miasta Płocka w formie uchwały nr 739/XLII/2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie skargi
z dnia 21.11.2017 roku na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
2. Wskazać skarżącym, że o ile uważają swoje roszczenia w stosunku do Miejskiego Zarządu Dróg
w Płocku, jednostki organizacyjnej Miasta Płocka, oraz Prezydenta Miasta Płocka za zasadne – to mogą
wystąpić na drogę postępowania sądowego z roszczeniami odszkodowawczymi w drodze procesu sądowego
przed Sądem Rejonowym bądź Sądem Okręgowym w Płocku – w zależności od rodzaju i wartości przedmiotu
sporu.
3. Wniosek skarżących o wydanie kserokopii dokumentów skierować do Dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg w Płocku - jako podmiotu dysponującego wnioskowanymi dokumentami.
§ 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 stosownej analizy skargi złożonej przez
z dnia
27.04.2018 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka i ponownie na
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (określonego dalej jako MZD).Na wstępie należy wskazać, że
skarżące w swoim piśmie z dnia 27.04.2018 r. zawarły dwa elementy, a mianowicie:
1) skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka, skarga ponowna na
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w związku z odpowiedzią na skargę nr WOP-IZO.1510.1.2018.AK z dn. 18.04.2018 r.
2) wniosek o wydanie kserokopii dokumentów.
§ 3.
1. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła więc merytorycznie skargę, a mianowicie ustaliła, jak niżej.
w swojej skardze ponownie zarzuciły Dyrektorowi MZD w Płocku Panu
Tomaszowi Żulewskiemu niewykonanie w terminie zjazdu do działki nr 556/3 przy ul. Szpitalnej na ich
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wykonania zjazdu do działki nr 555/3 w ramach realizacji decyzji
Wojewody Mazowieckiego nr 240/P/2014 z dnia 26.11.2014 roku zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem
zawartym w piśmie nr MZD-DI.4141.45.6.2016.KK z dnia 03.03.2016 r., w którym to Dyrektor MZD po
ponownym przeanalizowaniu sprawy przychylił się do wniosku
i stwierdził, że wykona
zjazd do działki nr 556/3 poprzez działkę 555/3. Komisja Rewizyjna wysłuchała obecnego na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14.06.2018 r. Dyrektora MZD w Płocku, który przedstawił
swoje stanowisko w tej sprawie. Panie skarżące, mimo zaproszenia nie stawiły się na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej w dniu 14.06.2018 r. W tym punkcie należało podnieść, że mimo innej formy pisma – skargi
skarżących, nie wniosły one merytorycznie żadnych nowych elementów w stosunku do poprzedniej skargi
rozpatrzonej uchwałą nr 739/XLII/2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie skargi
z dnia 21.11.2017 roku na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. W tym stanie
faktycznym i prawnym Komisja stwierdziła, że skarga powinna być załatwiona w sposób opisany w § 1 ust. 1.
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2. Natomiast w zakresie wniosku o wydanie kserokopii dokumentów Komisja stwierdziła, że wniosek ten
powinien być zrealizowany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, albowiem jest to podmiot,
który jest w posiadaniu żądanych przez skarżące dokumentów.
3. Stąd też Komisja zaproponowała Radzie, aby wniosek ten został przekazany do Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg w Płocku - w celu jego realizacji.
4. Reasumując na posiedzeniu w dniu 21.08.2018 r. Komisja przyjęła projekt uchwały o treści niniejszej
i przedstawiła go Radzie do uchwalenia. Należy wskazać, że skarżące były poinformowane i zaproszone na
posiedzenie Komisji w dniu 14.06.2018 r. i z zaproszenia, jak wyżej wskazano, nie skorzystały.
5. Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
14.06.2018 r.
§ 4. W przypadku ponownego wystąpienia przez skarżące 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 skarżących.
§ 5. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka
w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1, w tym do ustanawiania pełnomocnika
procesowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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