
UCHWAŁA Nr XXXIX/718/09  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2009 roku  
 
w sprawie skargi Pana Henryka Alamy na Komendanta Straży Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim  

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, 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) i 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: 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. 1188, 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) Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postanawia, co następuje:  
 
§ 1.  
Uznać za bezzasadną skargę Pana Henryka Alamy zam. w Piotrkowie Trybunalskim 
na Komendanta Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.  
 
§ 2.  
Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik 
do uchwały. 
 
§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



Załącznik  
        do Uchwały Rady Miasta  
        Nr XXXIX/718/09  
        z dnia 26 sierpnia 2009 roku  
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapoznała się z wynikami 
postępowania przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną w sprawie skargi Pana 
Henryka Alamy zam. w Piotrkowie Trybunalskim na Komendanta Straży Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim.  
 Komisja ta na swym posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2009 roku zbadała 
zasadność zarzutów zawartych w skardze Pana Henryka Alamy na Komendanta 
Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczących pobłażliwości i (nie 
wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do strażników miejskich, 
którzy w dniu 27.05.2009 r. pełnili służbę w stanie nietrzeźwym) nie ukarania 
strażników miejskich, którzy pełnili służbę w stanie nietrzeźwym. 

Po dokładnej analizie sprawy Komisja uznała przedmiotową skargę za 
bezzasadną.  

Komisja Rewizyjna ustaliła, że stronami w sprawach dotyczących stosunku 
pracy, w tym w zakresie udzielania kar porządkowych i przyznawania nagród są: 
komendant oraz podlegli mu pracownicy na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu Pracy. W przypadku naruszenia porządku i dyscypliny pracy suwerenną 
decyzję o zastosowaniu kary podejmuje pracodawca. Udzielenie takiej kary w 
przypadku naruszania dyscypliny pracy nie jest obligatoryjne, a ostateczną decyzję 
pracodawca podejmuje na podstawie wszystkich okoliczności zdarzenia, przebiegu 
dotychczasowego, czasem kilkunastoletniego okresu zatrudnienia pracownika oraz 
wielu innych przesłanek. Z pewnością nie powinna to być decyzja podjęta pod 
wpływem emocji lub innych subiektywnych opisów, na przykład kreowanych przez 
media.  

Jak wynika ze złożonych wyjaśnień i ustalonych faktów działania kierownictwa 
Straży Miejskiej nie zmierzały do „zatuszowania” sprawy. Wręcz przeciwnie – 
bezpośrednio po otrzymaniu informacji od kierownika zmiany o zdarzeniu, zastępca 
komendanta powiadomił Policję, której funkcjonariusze podjęli przewidziane prawem 
czynności z powiadomieniem prokuratury włącznie. W ciągu kolejnych godzin, 
umowy o pracę ze strażnikami, którzy naruszyli obowiązki pracownicze zostały 
rozwiązane, ze wszystkimi, także osobistymi dla nich konsekwencjami, co trudno 
uznać za akt przyzwolenia na niezgodne z prawem działania funkcjonariuszy. Warto 
też zaznaczyć, że opisany przypadek był odosobniony i został ujawniony w ramach 
wewnętrznej kontroli i nadzoru, nie zaś informacji pochodzącej z zewnątrz od osób 
trzecich. Jednocześnie prokuratura prowadzi wobec jednego ze strażników 
postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia występku.  

Mając zatem na uwadze ustalony stan faktyczny Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, działając w trybie art. 229 pkt. 3 kodeksu postępowania 
administracyjnego postanowiła uznać wniesioną skargę za bezzasadną.  
 

 

 

 


