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BRM.0012.1.4.2018 

PROTOKÓŁ NR 8/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 22 sierpnia 2018 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się ok. godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  

w Tczewie, przy ul. 30-go Stycznia 1. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Zenon Drewa - Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy tj. 7 osób: 

1. Józef Cichon  

2. Zenon Drewa 

3. Mieczysław Matysiak   

4. Krzysztof Misiewicz  

5. Kazimierz Mokwa 

6. Gertruda Pierzynowska  

7. Marcin Szulc  

8. Zbigniew Urban - nieobecny 

    

Porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20 czerwca 2018 r. 

2. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

3. Informacja z przebiegu kontroli. 

4. Sprawy bieżące. 

W związku z wpływem skargi mieszkańca do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Tczewie  

Przewodniczący Komisji Zenon Drewa zaproponował wprowadzenie Pkt 4. Rozpatrzenie skargi do 

porządku posiedzenia tj.: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20 czerwca 2018 r. 

2. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

3. Informacja z przebiegu kontroli. 

4. Rozpatrzenie skargi. 

5. Sprawy bieżące. 

Członkowie Komisji przyjęli zaproponowaną zmianę porządku w głosowaniu:  

7 – za /jednogłośnie/.  

Nieobecny podczas posiedzenia: Z. Urban. 
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Ad 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20 czerwca 2018 r. 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 20 czerwca 2018 r.  

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: Z. Urban. 

 

Ad 2. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

Członkowie Komisji omówili przebieg wizytacji w ramach „Akcji lato 2018”.  

Przewodniczący Komisji Zenon Drewa poinformował, że był w Szkole Podstawowej nr 12 oraz na 

pikniku dla dzieci zorganizowanym na osiedlu Górki. Notatkę z wizytacji złoży w Biurze Rady 

Miejskiej. 

Radna Gertruda Pierzynowska poinformowała, że była na półkolonii organizowanej przez Szkołę 

Podstawową nr 4 oraz na imprezie plenerowej na osiedlu Górki organizowanej przez 

Stowarzyszenie Górki. Przedstawiła krótką informację z wizytacji, a notatkę w formie pisemnej 

złoży w Biurze Rady Miejskiej.  

Radny Marcin Szulc poinformował, że również był na imprezie plenerowej na osiedlu Górki 

organizowanej przez Stowarzyszenie Górki oraz na półkoloniach organizowanych przez 

Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego w Piaskach. Warunki socjalne były tam bez 

zarzutu, a harmonogram dnia był typowo sportowy. Notatka z wizytacji zostanie przygotowana  

i przekazana do Biura Rady Miejskiej. 

Radny Józef Cichon był na półkolonii organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2. W zajęciach 

brało udział 90 dzieci. Organizowano wiele wycieczek i innych atrakcji jak wyjścia na basen czy 

warsztaty w Fabryce Sztuk. Dzieci były podzielone na 7 grup, w tym jedna grupa była integracyjna. 

Dzieciom zapewniano obiady.  

Radny Kazimierz Mokwa dodał, że był w Szkole Podstawowej nr 10. Poprosi radną E. Ziółek-

Radziszewska o sporządzenie notatki z wizytacji. 

Radny Krzysztof Misiewicz poinformował, że był w Szkole Podstawowej nr 5 i 7. Przekazali swoje 

krótkie uwagi, co do problemów z jakimi się borykają organizatorzy. Co do zadowolenia dzieci nie 

ma wątpliwości, prawie codziennie organizowano wycieczki dla dzieci.  

Ad 3. Informacja z przebiegu kontroli. 

Kontrola w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

Radny Marcin Szulc – poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na pytania kontrolne z Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. Osobiście nie wnosi żadnych dodatkowych pytań. Odpowiedzi na pytania w 

formie papierowej przekazał radnemu Kazimierzowi Mokwie, który nie posiada maila. 

Członkowie zespołu kontrolnego ustalili, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. po sesji Rady Miejskiej 

spotkają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej z dyrektorem Krzysztofem Kordą w celu ustalenia 

szczegółów kontroli: terminu wizytacji w poszczególnych filiach, podziału na zespoły. Protokół 

pokontrolny zostanie odczytany na sesji w miesiącu wrześniu po zakończeniu kontroli.  
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Członkowie Komisji dyskutowali na temat tego, które filie biblioteki będą kontrolować.  

Ad 4. Rozpatrzenie skargi. 

Skarga mieszkańca miasta z dnia 18 lipca 2018 r.  

Przewodniczący Komisji Zenon Drewa poinformował, że Przewodnicząca Rady Powiatu 

Tczewskiego Barbara Kamińska przesłała skargę według właściwości do rozpatrzenia przez Radę 

Miejską. Następnie skarga została przekazana wszystkim radnym do zapoznania się.  

 

Członkowie komisji dyskutowali na temat skargi. Wymieniali poglądy na temat zasadności 

zarzutów podniesionych w skardze. Zapoznali się również z wyjaśnieniami Zakładu Usług 

Komunalnych w Tczewie do sprawy. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Zenon Drewa sformułował wniosek, który został 

przegłosowany: 

„Członkowie komisji zapoznali się ze skargą mieszkańca miasta z dnia 18 lipca 2018 r. na 

działalność dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie dotyczącą organizacji ruchu na ulicy 

Targowej i uznali skargę za bezzasadną.  

Członkowie komisji uzasadnili, iż obowiązujące w rejonie targowiska miejskiego drogowe 

oznakowanie pionowe, którego kształt jest niezmienny od wielu lat, zapewnia  

w trakcie dni targowych właściwą organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego” 

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: Z. Urban.  

 

Ad 5. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Zenon Drewa przedstawił projekt sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej za okres kadencji 2014-2018. Poinformował, że ostateczna wersja sprawozdania 

zostanie zaakceptowana na posiedzeniu komisji w miesiącu wrześniu br. Ewentualne uwagi do 

sprawozdania należy przesyłać drogą mailową do Biura Rady.  

 

Posiedzenie komisji zakończono ok. godz. 17:35. 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

Zenon Drewa   ………………………………… 

Mieczysław Matysiak  ………………………………… 

Krzysztof Misiewicz  ………………………………… 

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc    ………………………………… 

Zbigniew Urban   ………………………………… 
Sporządziła: Natalia Piotrowska, BRM 


