
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
RadyMiastafZgierza 

Srom / /^LÓiA^ 
przez JZtmsiaw Komorowski 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 2014 r. 

w sprawie skargi na działanie 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 2013 r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Skargę nr RM.1510.3.2014 pana na działanie 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. 

nie wnoszę zastrzeżeń 
formalnej prawnych 

Ewąątawińska 

\ adwokat 
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••. ,, Załącznik do uchwały 
Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2014 r. 

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

W dniu 14 lutego 2014 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła skarga pana na działanie 
Straży Miejskiej w Zgierzu przekazana przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

Zarzutem pana było, iż jest on szykanowany przez Straż Miejską w Zgierzu, w związku 
z sytuacją związaną z psem. 

W toku wyjaśnień ustalono, iż Straż Miejska w Zgierzu wykonując swoje zadania w sposób zgodny 
z prawem podjęła niżej wymienione działania: 

Dnia 03 stycznia 2014 r. jedna z firm działających na terenie Zgierza zgłosiła do Straży Miejskiej 
w Zgierzu (SM) fakt przebywania na ich terenie bezpańskiego psa mającego problemy z poruszaniem się. 
Funkcjonariusze SM udali się na miejsce wraz z pracownikami spółki MPGK, którzy schwytali psa 
i przewieźli go do kliniki weterynaryjnej w Zgierzu. 

Dnia 16 stycznia 2014 r. klinika weterynaryjna powiadomiła SM, że zgłosili się właściciele psa i chcą go 
odebrać. Po przybyciu SM do kliniki, osoby te stwierdziły, że pies nie jest ich własnością. Zmiana 
stanowiska spowodowana była prawdopodobnie informacją o wysokości kosztów, które muszą pokryć za 
pobyt psa w klinice. Straż Miejska przystąpiła więc do czynności wyjaśniających, co wiązało się 
z wezwaniem kilku osób do złożenia wyjaśnień w siedzibie SM. 

Skarżący dnia 21 stycznia 2014 r. stawił się w SM i oświadczył, że odebrał swego psa z kliniki 
i potwierdził, że w chwili zaginięcia sprawował opiekę nad zwierzęciem, lecz nie okazał ważnych szczepień 
i zobowiązał się je dostarczyć, a ponieważ tego nie dokonał, to 30 stycznia 2014 r. SM dostarczyła 
wezwanie do stawienia się pod adres przebywania psa. W związku z niezgłoszeniem się na wezwanie, SM 
ponownie wysłała wezwanie pod adres zameldowania skarżącego. W wyniku prowadzonych działań 
skarżący stawił się w SM dnia 25 stycznia 2014 r. gdzie funkcjonariusz nałożył mu grzywnę w postaci 
mandatu karnego w wysokości 100 zł. Skarżący skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia grzywny, a więc 
SM skieruje wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zgierzu. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza dnia 17 marca 2014 r. po wysłuchaniu wyjaśnień 
Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu stwierdziła, że postawione w skardze zarzuty odnoszą się do 
czynności prowadzonych w sprawie o wykroczenie i nie mogą być uznane za skargę na działalność Straży 
Miejskiej w Zgierzu, a tym samym Komisja uznała przedmiotową skargę za bezzasadną. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Miasta Zgierza, skargę na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu, uznaje 
za bezzasadną. 

Rada Miasta Zgierza informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 Kpa, od której 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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