
 

 

 

Uchwała Nr III/28/2018 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 grudnia 2018 r.  

 

 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Tczewskiego 

Centrum Sportu i Rekreacji  

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

(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w 

zw. z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), po 

zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Tczewie  

 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się pozostawić bez rozpoznania skargę Pana ********* na działalność dyrektora 

Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, która wpłynęła do Rady Miejskiej  

w Tczewie dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie sposobu w jakim zarządzana jest placówka 

przez obecnego dyrektora a także szykan w kierunku skarżącego oraz środowiska 

pływackiego.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tczewie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa  

 

 

 

 

 

*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U z 2018r., poz.1000, zm. poz. 1669.). 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 22  listopada 2018 r. do Biura Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga Pana 

******** na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji dotycząca 

sposobu w jakim zarządzana jest placówka przez obecnego dyrektora a także szykan w 

kierunku skarżącego oraz środowiska pływackiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w celu jej rozpoznania.  

Po zapoznaniu się ze skargą na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. Komisja 

stwierdziła, iż skarga nie zawiera adresu wnoszącego wobec czego zgodnie z art. 229 pkt 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego i § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  

i wniosków należy pozostawić ją bez rozpoznania. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.    

 

 

          Przewodniczący 

    Rady Miejskiej w Tczewie  

                                                                                            

                  Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U z 2018r., poz.1000, zm. poz. 1669.). 

 


