UCHWAŁA NR 520/XXX/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie skargi z dnia 04.03.2021 r. na Dyrektora Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład
Budżetowy.
Na podstawie art. 223 § 1 oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187) w związku
z art. 18 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378)
- Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę z dnia z dnia 04.03.2021 r. na Dyrektora Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład
Budżetowy 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 Rady Miasta Płocka, która na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta
Płocka dokonała stosownej analizy skargi z dnia 04.03.2021 r.
§ 3. 1. W dniu 04.03.2021 r. do Rady Miasta Płocka wpłynęła skarga „na ograniczenia wydane przez
zarządcę Cmentarza Komunalnego w Płocku”. Przedmiot skargi stanowi zakaz wjazdu na teren cmentarza
komunalnego samochodem osobowym seniorom powyżej 65 lat, w sytuacji gdy mają do przewiezienia kwiaty
czy znicze. Według Skarżącego rozmiar cmentarza i odległości grobów powodują znaczny wysiłek u starszych
osób. Do złożonej skargi ustosunkował się Dyrektora Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład
Budżetowy, który jest kierownikiem jednostki będącej zarządcą przedmiotowego cmentarza. Wskazał, że
zasady wjazdu samochodami osobowymi na teren cmentarza reguluje Uchwała Rady Miasta Płocka ustalająca
regulamin korzystania z cmentarza i zgodnie z tą uchwałą prawo do wjazdu na teren cmentarza mają osoby
posiadające kartę parkingową lub mające ponad 75 lat. Dyrektor wskazał, że jest zobowiązany stosować
uchwałę. Jednocześnie Dyrektor oświadczył, że nie jest wykluczone wyrażenie zgody na wjazd osobie poniżej
75 lat o ile jest to uzasadnione okolicznościami.
2. Po analizie złożonej skargi, stwierdzić należy, że nie sposób podzielić zarzutu w niej zawartego.
W pierwszej kolejności należało ustalić podmiot odpowiedzialny za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
w Płocku. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 368/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Płocku (par. 3 ust. 2) zarządcą cmentarza jest
Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy. Dlatego też podmiotem, wobec którego skierowano
skargę jest Dyrektor tej jednostki organizacyjnej. W powołanym regulaminie ustalono krąg podmiotów (par.
11 ust. 1) uprawnionych do wjazdu na teren cmentarza po uzyskaniu zezwolenia zarządcy. Wśród tych
podmiotów są osoby mające ponad 75 lat. W świetle powyższego nie sposób czynić zarządcy cmentarza
zarzutu z tego, że wykonuje zapisy określone w obowiązującej go uchwale. Jednocześnie, ponieważ uchwała
posługuje się terminem „w szczególności”, nie jest wykluczone, że osoby poniżej 75 lat mogą uzyskać
zezwolenie zarządcy na wjazd pojazdem na teren cmentarza, o ile w konkretnej sytuacji byłoby to uzasadnione.
3. Biorąc powyższe pod uwagę, na posiedzeniu w dniu 20.04.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęła projekt uchwały o treści niniejszej i przedstawiła go Radzie do uchwalenia.
§ 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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