
UCHWAŁA NR 851/LI/2018
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie skargi  z dnia 3.06.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
"Przyjaznych Serc" w Płocku Panią Joannę Alberską dotyczącej niewypłacenia pieniędzy z tytułu 

nieobecności córki w DPS, w związku z pobytem w szpitalu.

Na podstawie art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, poz. 650, poz. 1544, poz. 1629) 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, 
poz. 1349, poz. 1432) - Rada Miasta Płocka uchwala:

§ 1. Skargę  z dnia 3.06.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
"Przyjaznych Serc" w Płocku Panią Joannę Alberską dotyczącą niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności 
córki w DPS, w związku z pobytem w szpitalu postanawia uznać za niezasadną.

§ 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    w dniu 3.06.2018 r. na 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku Panią Joannę Alberską dotyczącej 
niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w związku z pobytem w szpitalu.

§ 3. 1. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła merytorycznie skargę, a mianowicie ustaliła jak niżej.  
 zarzuciła Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku to, że środki 
finansowe pozostawione przez zmarłego pensjonariusza DPS - córki skarżącej - wpłaciła do depozytu Sądu 
Rejonowego w Płocku, zamiast wypłacić je skarżącej jako matce i opiekunowi prawnemu zmarłej. Na 
posiedzeniu w dniu 21.08.2018 r. Komisja Rewizyjna wysłuchała stron obecnych na posiedzeniu tj. zarówno 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku oraz skarżącą, którzy przedstawili swoje 
stanowiska oraz argumentację w niniejszej sprawie.  Po analizie przedłożonych w sprawie dokumentów oraz 
wyjaśnień stron, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka stwierdza, że postępowanie Dyrektora DPS było 
prawidłowe i zgodne z prawem. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wszelkie prawa majątkowe 
pozostawione przez zmarłego, podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych w tymże Kodeksie. 
Potencjalny spadkobierca zmarłego, aby te prawa majątkowe uzyskać musi jednakże legitymować się 
odpowiednim dokumentem potwierdzającym, że jest spadkobiercą. Takim dokumentem może być sądowe 
postanowienie o nabyciu spadku, bądź notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Ponieważ skarżąca w/w 
dokumentami nie dysponowała, Dyrektor DPS nie miał podstaw, aby środki pozostawione przez zmarłą 
wypłacić bezpośrednio skarżącej. Zamiast tego Dyrektor DPS złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Płocku 
o zezwolenie na wpłacenie tych środków do depozytu sądowego, na co Sąd postanowieniem z dnia 3 stycznia 
2018 r. wyraził zgodę. Podkreślić przy tym należy, że wpłata pieniędzy do depozytu sądowego, nie odbiera 
spadkobiercom, w tym skarżącej, prawa do wpłaconych środków. Po uzyskaniu stosownego dokumentu 
stwierdzającego prawo do spadku, Sąd wypłaci złożone środki uprawnionej osobie lub osobom, co zresztą 
wynika bezpośrednio z pkt 2 przytoczonego postanowienia.

2. Reasumując na posiedzeniu w dniu 18.09.2018 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 Rewizyjnej w dniu 
14.06.2018 r. oraz 21.08.2018 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. 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.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski
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