
Projekt 

zgłoszony przez 

U C H W A L A NR XXVI/..../12 
R A D Y MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 
1271. Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Nr 
I 16. poz. 1203. Nr 167. poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175. poz. 1457, z 2006 r. Nr I 7. poz. 
128, Nr 146, poz. 1055. Nr 181. poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173, poz. 
1218. z 2008 r. Nr 180. poz. 1111. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420. Nr 157. poz. 1241. 
z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146. Nr 40, poz. 230, Nr 106. poz. 675. z 201 1 r. Nr 21. poz. I 13. Nr 1 I 7. poz. 
679. Nr 134, poz. 777. Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281. z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 229 pkt 
3. art. 237 § 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509. z 2002 r. Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130. poz. 1 188, Nr 170, poz. 1660. z 2004 r. Nr 
162. poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682. Nr 181. poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 
1539. z 2009 r. Nr 195. poz. 1501. Nr 216. poz. 1676. z 2010 r. Nr 40. poz. 230, Nr 182, poz. 1228. Nr 
254. poz. 1700. z.2011 r. Nr 6. poz. 18. Nr 34. poz. 173. Nr 106. poz. 622. Nr 186. poz. 1100). Rada 
Miasta Zgierza 

§ I. 1. Skargę nr RM. I 510.2.2012 pana na Komendanta Straży Miejskiej 
w Zgierzu uznaje się za bezzasadną. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które 
stanowi jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do 
przekazania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

rvQ v>"oszę zastrzeżeń 
formalno - prawnych 

uchwala, co następu je: 

ADWi T 

Strona I 



Załącznik do uchwały 
Nr XXVI/...712 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Do Rady Miasta Zgierza wpłynęła skarga pana na działanie Komendanta 
Straży Miejskiej w Zgierzu. 

Przedmiotem skargi jest zarzut, iż udzielona odpowiedź przez Komendanta Straży Miejskiej 
w Zgierzu na skargę dot. niezgodnego z prawem wykonywania czynności służbowych przez Kierownika 
Referatu BRD Straży Miejskiej w Zgierzu, została udzielona nierzetelnie i niewyjaśnienia wszystkich 
zarzutów, które zostały przedstawione wobec funkcjonariusza. 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje: 

Właściciel pojazdu marki o numerze rejestracyjnym , którym 
została przekroczona dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym, wskazał trzy osoby, które mogły 
w oznaczonym czasie kierować pojazdem. 

W ramach prowadzonych czynności wyjaśniających, zostały wysłane do wskazanych osób 
wezwania do złożenia wyjaśnień w charakterze osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia. Znaczy to. 
że w przypadku wskazania Pana. jako jednej z osób. którym właściciel powierzył pojazd do użytkowania, 
stał się Pan osobą podejrzaną o możliwość popełnienia wykroczenia z art. 92a Kodeksu wykroczeń, który 
mówi, że kto prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub 
znakiem drogowym, podlega karze grzywny. Zgodnie z zapisem art. 54 § 6 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia, który stanowi, że w toku czynności wyjaśniających wolno przesłuchać osobę, 
co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, został 
Pan wezwany do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej w Zgierzu w celu złożenia wyjaśnień. Takie 
same wezwania dostali pozostali dwaj panowie wskazani przez właściciela pojazdu. Skierowanie do Pana 
wezwania, jako do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia w żadnym stopniu nie ogranicza Pana 
prawa do złożenia lub odmowy złożenia wyjaśnień oraz zgłoszenia wniosków dowodowych. Prowadzone 
czynności wyjaśniające mają na celu ustalenie czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem 
o ukaranie oraz zebranie niezbędnych danych i materiału dowodowego. Pozwalają również ustalić czy 
podejrzany faktycznie popełnił wykroczenie, czy powinien zostać przesłuchany, jako świadek 
w prowadzonej sprawie. 

Analizując zebrane materiały oraz wyjaśnienia złożone przez pana Dariusza Bereżewskiego 
Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu, nie stwierdzono, iż odpowiedź na skargę została udzielona 
nierzetelnie i nie wyjaśniała wyczerpująco przedmiotu skargi. 

Mając na uwadze powyższe Rada Miasta Zgierza uznała skargę za bezzasadną. 

Rada Miasta Zgierza informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie 
załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku zart. 238 § ! Kpa. od którego nie przysługuje 
żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. Na podstawie art. 238 § 1 Kpa Rada Miasta Zgierza 
informuje o treści art. 239 § 1 Kpa. który stanowi, iż ..w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej 
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia 
może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarżącego". 
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