
 

 

U C H W A Ł A   Nr  354/XXXIX/17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

Skargę z dnia 10 lipca 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia  

10 lipca 2017 r. - zarejestrowaną pod numerem 06483/2017) – 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 10 lipca 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 

dnia 10 lipca 2017 r. - zarejestrowanej pod numerem 06483/2017) 

 

Skarżący wniósł skargę na Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku dotyczącą naboru 

na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Straży Miejskiej w Milanówku. 

W związku ze skargą, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku poniżej 

przedstawia stanowisko.  

W dniu 28.04.2017 r w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka, jak 

również na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej umieszczone zostało 

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - starszy operator 

elektronicznych monitorów ekranowych. W dniu 16.05.2017 r. Komendant powołał komisję 

rekrutacyjną, która dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych.  

Skarżący po złożeniu dokumentów aplikacyjnych kilkakrotnie osobiście w siedzibie 

Straży dowiadywał się kiedy odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. W dniu 23.05.2017 r.  

w rozmowie telefonicznej z dyżurnym SM otrzymał informację, o konieczności śledzenia 

wpisów na stronie internetowej BIP UM Milanówka, gdzie zostanie opublikowana informacja 

o terminie rozmowy.  

W dniu 08.06.2017 r. drogą telefoniczną próbowano zaprosić kandydatów na rozmowę 

kwalifikacyjną, jednak w obydwu przypadkach aplikujący nie odebrali telefonów. W związku 

z tym, że informacja o terminie rozmowy została opublikowana na BIP UM jak i umieszczona 

na tablicy informacyjnej komisja rekrutacyjna przystąpiła do kolejnego etapu naboru. 

Przygotowano zestaw pytań i w wyznaczonym terminie oczekiwano na kandydatów. 

W dniu 12.06.2017 r. o godz. 11.00 na rozmowę kwalifikacyjną stawiła się jedna osoba. 

Kandydatka wykazała się dużą wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez 

pracodawcę, komisja podjęła decyzję o wyborze w/w kandydatki. Z przeprowadzonego 

postępowania rekrutacyjnego komisja sporządziła protokół i przekazała Komendantowi.  

W dniu 14.06.2017 r. Komendant podjął decyzję o zatrudnieniu w/w kandydatki, 

informacja o wyniku naboru opublikowana została w BIP oraz umieszczona na tablicy 

informacyjnej w siedzibie straży.  

Postępowanie rekrutacyjne zostało przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/ 2009 

Komendanta SM w Milanówku z dnia 23.06.2009 r. 

Zgodnie ze Statutem Miasta Milanówka skarga przed jej rozpatrzeniem przez Radę 

podlegała ocenie przez Komisję Rewizyjną, która zaproponowała Radzie stanowisko  

w sprawie – uznania skargi za bezzasadną  

Rada Miasta Milanówka po zapoznaniu się z powyższym stanowiskiem Zastępcy 

Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

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. 


