Uchwała Nr XLVII / 453 / 2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Miasta uchwala, co
następuje:
§1.
Uznaje się za bezzasadną skargę p. XXX z dnia 8 lutego 2017 r. na działalność
komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach, dotyczącą niewłaściwie przeprowadzonej
interwencji i braku współpracy Straży Miejskiej z mieszkańcami podczas interwencji,
ponieważ zarzuty przedstawione w skardze nie znalazły potwierdzenia, co wykazano
w uzasadnieniu uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Ząbki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Przedmiotem rozpatrzenia jest skarga z dnia 8 lutego 2017 r. na działalność komendanta
Straży Miejskiej w Ząbkach. Skarżąca skarży się, że Straż Miejska zabrała bezpańskiego psa
w celu „wyciągnięcia kasy od właściciela”.
W dniu 08.02.2017 r. patrol Straży Miejskiej w Ząbkach o godzinie 9.15 udał się
na ul. Reymonta, gdzie według osoby dokonującej zgłoszenia miał znajdować się bezpański
pies bez jednej łapy. Na miejscu zlokalizowano błąkającego się psa bez zabezpieczenia tj. bez
kagańca i bez smyczy. Według strażników miejskich pies był przemarznięty i stwarzał
wrażenie zwierzęcia porzuconego. Ze względu na to, że strażnicy miejscy nie zaobserwowali
ani otwartej bramy posesji, co mogłoby wskazywać skąd wyszedł pies ani nikogo kto mógłby
pomóc wskazać jego właściciela, przywieźli zwierzę do komisariatu Straży Miejskiej. W tym
czasie do komisariatu Straży Miejskiej wpłynął list na pocztę elektroniczną od Skarżącej,
iż interwencja strażników była niecelowa ponieważ pies jest zadbany i nieszkodliwy.
Strażnicy miejscy udali się z powrotem na ul. Reymonta w celu wyjaśnienia sytuacji i oddania
psa. W związku z tym, że Skarżąca nie potrafiła udzielić informacji kto jest właścicielem psa,
zwierzę zostało powtórnie przewiezione do komisariatu Straży Miejskiej w celu przekazania
służbom współpracującym z Urzędem Miasta Ząbki, zajmującym się bezdomnymi psami.
Około godz. 11.35 do komisariatu zadzwonił właściciel psa, który wyjaśnił, że pies wyszedł
przez bramę niezauważony przez niego w czasie kiedy wyjeżdżał pojazdem do pracy.
Właściciel przeprosił za zaistniałą sytuację i pies został oddany właścicielowi.
Rada Miasta uznaje interwencję Straży Miejskiej za poprawną, a w związku z powyższym
uznaje skargę za bezzasadną.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 238§1 Kodeksu postępowania administracyjnego, poucza się o treści art. 239
Kodeksu postępowania administracyjnego: 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.

