
 

 

U C H W A Ł A   Nr  289/XXXV/17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 18 maja 2017 r. 

 

 
 

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku 

 

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

Skargę z dnia 7 lutego 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta w dniu 20 marca 2017 r.). 

- zarejestrowaną pod numerem 02935.2017) przesłanej za pośrednictwem Prokuratury 

Krajowej przy piśmie PK I BP 052.451.2017 – Rada Miasta Milanówka uznaje  

za bezzasadną. 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

        Przewodnicząca  

             Rady Miasta Milanówka 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Dotyczy skargi z dnia 07 lutego2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 

dnia 20 marca 2017 r. i zarejestrowanej pod numerem 02935.2017) przesłanej  

za pośrednictwem Prokuratury Krajowej przy piśmie PK I BP 052.451.2017. 

 

W związku z przekazaną przez Prokuraturę Krajową korespondencją Skarżącego,  

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku poniżej przedstawia swoje stanowisko.  

 W dniu 08.06.2014 kierownik sklepu Tesco przekazał dyżurnemu SM informację 

dotycząca pozostawionego, niezabezpieczonego roweru na parkingu przy sklepie. Na miejscu 

patrol zlokalizował rower, który został doraźnie zabezpieczony zapięciem SM, ponadto  

na miejscu pozostawiono informację o konieczności kontaktu właściciela z dyżurnym straży.    

W dniu 09.06.2014 ok. godz. 8.35 patrol udał się do sklepu w celu rozpytania obsługi 

czy nikt nie zgłosił się po rower. Jednoślad nadal stał przypięty do stojaków, powtórna 

kontrola ok. godz. 18.10- nikt nie interesował się rowerem.  

10.06.2014 rower został przyprowadzony i zabezpieczony w siedzibie SM, uprzednio 

został również sprawdzony przez funkcjonariusza KP Milanówek  - rower nie był zgłoszony 

jako kradziony. 

02.07.2014 informację o znalezionym rowerze wraz ze zdjęciem przekazano  

do Urzędu Miasta, ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej UM.  

W związku z tym, że do dnia 04.08.2014 nikt po rower się nie zgłosił, został  

on zabezpieczony w jednym z pomieszczeń użytkowanych przez Straż Miejską, gdzie 

przechowywane były rzeczy znalezione oraz pozostały sprzęt i wyposażenie należące do SM.  

Następnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rzeczach 

znalezionych zgłoszono do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatu Grodziskiego 

Wydział Organizacyjny ul. Kościuszki 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w celu oszacowania 

wartość roweru oraz innych rzeczy zalegających w magazynkach SM. Na podstawie 

otrzymanej decyzji   rower wraz z innymi rzeczami został przekazany do w/w organu, z czego 

został sporządzony protokół. 

  Ponadto w związku z zawiadomieniem  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

złożonym przez Skarżącego, Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim wszczęła 

czynności wyjaśniające, a 30.11.2016 roku prokurator umorzył dochodzenie w sprawie 

przywłaszczenia roweru zabezpieczonego przez Straż Miejską przez funkcjonariusza Straży 

Miejskiej tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k. 

Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się z powyższym stanowiskiem Komendanta 

Straży Miejskiej w Milanówku stwierdziła, że uznaje skargę za bezzasadną.  
 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. 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. 


