
 
                                                  Uchwała NR XXII / 65 /2012 

                                                       Rady Miasta Brzeziny 

                                                     z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

 

w sprawie  rozpatrzenia skargi Pana Leszka Zbudniewka 

 

 
             Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 

poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.12, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 32 , Nr 138, 

poz.974,  Nr 173, poz.1218, z 2008r. 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 106, poz.675, Nr 40, poz. 

230, z 2011r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, 

poz. 1281 i z 2012r. poz.567) , art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z 2001r.Nr 49, poz.509, z  

2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 

170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, 

poz.1524, z 2008r. Nr 229, poz.1539, z 2009r. Nr 195, poz.1501, Nr 216, poz.1676, z 2010r. 

Nr 40, poz.230, Nr 182, poz.1228, Nr 254, poz.1700, z 2011r. Nr 6, poz.18, Nr 34, poz.173, 

Nr 106, poz.622, Nr 186, poz.1100) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

  

§ 1.Po rozpatrzeniu skargi Pana Leszka Zbudniewka na działanie Burmistrza Miasta Brzeziny w 

zakresie działania  Straży Miejskiej w Brzezinach, uznaje się skargę za bezzasadną 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny do przesłania skarżącemu 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

                                                                       Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                     W związku  ze  skargę złożoną  w dniu 25 maja 2012 r.  do Wojewody Łódzkiego przez 

Pana  Leszka Zbudniewka  na Burmistrza Miasta  Brzeziny dotyczącą  nieprawidłowości w działaniu 

Straży Miejskiej w Brzezinach Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 

2012r.przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i ustaliła, co następuje: 

 -  Skarżący wskazuje,  że Straż Miejska składa się  z Komendanta i 2 strażników. Ustalono, iż           

w  Straży Miejskiej w Brzezinach zostały utworzone następujące stanowiska, które tworzą Komendę 

Straży Miejskiej – Komendant, strażnicy 3 etaty, pracownicy administracyjni 2 etaty, pracownik I 

stopnia zatrudniony w ramach prac interwencyjnych 1 etat  i 2 stażystów.  

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnik przechodzi obowiązkowe przeszkolenie podstawowe 

oraz odbywa praktykę zawodową, po czym przystępuje do egzaminu, który upoważnia go do pełnienia 

służby.  

- W listopadzie 2011 r. dla potrzeb Straży Miejskiej został zakupiony samochód osobowy marki 

Skoda Octavia combi, urządzenie samoczynnie rejestrujące przekroczenie dozwolonej prędkości  

Fotorapid CM i alkomat z czujnikiem elektrotechnicznym z certyfikatem wzorcowania, nobilitującym 

urządzenie do miana alkomatu dowodowego. 

-  Rada Miasta Brzeziny w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęła  Uchwałę Nr X/70/2011 z treści,  na mocy 

której została utworzona Straż Miejska w Gminie Miasto Brzeziny.  

-  Rada Miasta Brzeziny  Uchwałą Nr XV/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  uchwaliła budżet 

Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. 

- Skarżący zarzuca, że Straż Miejska  Brzezinach została powołana wyłącznie w celu zwiększania 

dochodów i poprawy budżetu miasta. Ustalono, iż Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną 

formacją mającą na celu wykonywanie czynności administracyjno - porządkowych w zakresie 

ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, określonych w art. 11 ust. 1  ustawy  z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.). Straż Miejska wykonuje 

zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i rozporządzeń oraz aktów 

prawa miejscowego, ponadto  z podpisanego porozumienia  w sprawie określenia szczegółowych form 

współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach, a Strażą Miejską w Brzezinach jest między 

innymi pełnienie wspólnych służb w formie łączonych patroli na terenie miasta Brzeziny, którymi 

były: Wybory do parlamentu, Akcja znicz, Bieg Niepodległościowy, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, Święto Konstytucji 3-go Maja, Dni Brzezin, Boże Ciało, kontroli targowiska miejskiego oraz 

podejmowane są interwencje na wniosek mieszkańców miasta Brzeziny. 

 - Skarżący podnosi, iż  Straż Miejska zobowiązana jest do wystawienia mandatu w ciągu 30 dni od 

zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 97§1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.) 

funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć gdy 

stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno - pomiarowego lub urządzenia 

rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie 

zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu  w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w 

niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. 

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 180 dni od daty 

popełnienia wykroczenia. 

 - W  dniu 6 marca 2012 r. Burmistrz Miasta Brzeziny wydał  Zarządzenie  Nr 26/2012  w sprawie 

zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Brzezinach z treści , którego wynika iż,  godzinami pracy 

Straży Miejskiej są: 

1) dla pracowników administracyjnych – od poniedziałku do piątku godziny od 8.00 do 16.00; 

czasu pracy 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, w tym: 



a) I zmiana trwa od godziny 7.00 do godziny 15.00, 

b) II zmiana trwa od godziny 13.00 do godziny 21.00. 

Tylko w sytuacjach zaistniałych klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zdarzeń Burmistrz 

lub Komendant może wezwać strażnika do natychmiastowego podjęcia pracy.  Zatem nieprawdą jest, 

że strażnicy Straży Miejskiej  swoje czynności prowadzą  poza swoimi godzinami pracy. 

 - Na podstawie art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 

2005 r.  Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach  

gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z 

wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem 

przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i 

określonym czasie, uzgodnionym z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) lub 

Komendantem Stołecznym Policji. 

 - Skarżący również podnosi zarzut nieoznakowania odcinków dróg, na których prowadzone są 

kontrole ruchu drogowego  na terenie Gminy Miasto Brzeziny. Wyjaśnia się, iż na terenie Gminy 

Miasto Brzeziny znajduje się 7 odcinków kontroli ruchu drogowego wykonywanego przy użyciu 

urządzenia samoczynnie ujawniającego i rejestrującego naruszenia przepisów ruchu drogowego przez 

kierujących pojazdami, które  są odpowiednio oznakowane  znakami informacyjnymi D - 51 z 

tabliczkami T o treści ,,Na odcinku….” w zależności od danej drogi i uzgodnione  z zarządcami dróg i 

Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach.  

-  Harmonogram kontroli ruchu drogowego wykonywanego przy użyciu urządzenia samoczynnie 

rejestrującego o miejscu i czasie kontroli jest uzgadniany raz w miesiącu z Komendantem 

Powiatowym Policji w Brzezinach i podany do publicznej wiadomości na łamach prasy lokalnej – 

Brzeziński Informator Samorządowy, jak również jest dostępny w siedzibie Straży Miejskiej w 

Brzezinach w godzinach  urzędowania. Z wyjaśnień uzyskanych od Komendanta Straży Miejskiej 

wynika, że strażnik przed rozpoczęciem pracy kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzenia 

samoczynnie rejestrującego obowiązkowo sprawdza odcinek drogi, czy znaki informacyjne D-51 z 

tabliczkami nie zostały uszkodzone jak również po zakończeniu  ponowie dokonuje sprawdzenia 

oznakowania miejsca dokonywanej kontroli. 

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna Rady Miasta Brzeziny wnioskowała o uznanie  skargi 

za bezzasadną. 

 

Pouczenie: 

Jednocześnie wskazuje się na treść art.239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku 

gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 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 zawiadomienia skarżącego. 

 


