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BRM.0012.6.1.2018 

 

 

PROTOKÓŁ NR 1/2018 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się ok. godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  

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

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Wojciech Korda - Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy tj. 5 osób: 

1. Łukasz Brządkowski 

2. Michał Ciesielski 

3. Brygida Genca - nieobecna 

4. Wojciech Korda  

5. Kazimierz Mokwa  

6. Gertruda Pierzynowska - nieobecna 

7. Maciej Skiberowski  

 

Porządek posiedzenia:  

1. Rozpatrzenie skarg. 

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu:  

5 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Genca, G. Pierzynowska. 

 

 

Ad 1. Rozpatrzenie skarg 

 

Skarga z dnia 3 października 2018 r. na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie  

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Korda poinformował, że wszyscy członkowie komisji otrzymali 

materiały do skargi.  

Członkowie Komisji dyskutowali na temat zasadności skargi, wyrażali swoje stanowisko  

w sprawie. Następnie przyjęli następujący wniosek: 

 

 Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 03.10.2018 r. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tczewie dotyczącą zaniechania opieki nad zmarłym ojcem skarżącego 

oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami do sprawy przekazanymi przez Prezydenta Miasta 

Tczewa pismem nr WSS.1510.11.2016 z dnia 03.02.2017 r. członkowie komisji uznali skargę 
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za bezzasadną 

w głosowaniu: 

5 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: G. Pierzynowska, B. Genca 

 

 

Skarga z dnia 22 listopada 2018 r. na dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 

 

 Członkowie Komisji, po zapoznaniu się ze skargą z dnia 22.11.2018 r. na działalność dyrektora 

Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji stwierdzili, iż skarga nie zawiera adresu wnoszącego, 

wobec czego zgodnie z § 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 głosowaniu: 

5 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: G. Pierzynowska, B. Genca. 

 

 

Skarga z dnia 6 grudnia 2018 r. na dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 

 

 Członkowie Komisji, po zapoznaniu się ze skargą rodziców zawodników i sympatyków 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Tczew z dnia 06.12.2018 r. na działalność 

dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, stwierdzili, iż skarga nie zawiera adresu 

wnoszącego, wobec czego zgodnie z § 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 głosowaniu: 

5 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: G. Pierzynowska, B. Genca 

 

Skarga z dnia 14 grudnia 2018 r. na Prezydenta Miasta Tczewa 

 Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą z dnia 14.12.2018 r. na działalność Prezydenta 

Miasta Tczewa dotyczącą przeprowadzonego naboru na stanowisko strażnika w Straży 

Miejskiej, jednocześnie wnioskując o: udzielenie wyjaśnień do zarzutów zawartych w skardze 

(m. in. czy osoba, która została wybrana w ww. naborze posiada niezbędne kompetencje do 

objęcia stanowiska Strażnika Miejskiego, zgodnie z jakimi kryteriami została wybrana  

w naborze).  

w głosowaniu: 

5 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: G. Pierzynowska, B. Genca 
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Wolne wnioski 

 

 Członkowie Komisji zaopiniowali wnioski o nadanie Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI  

w głosowaniu tajnym, przy obecności 5 członków komisji dla: 

Pani Magdaleny Kubickiej-Netka 

4 – za, 

0 – wstrz. 

0 – przeciw. 

 

Pana Tomasza Tobiańskiego 

3 – za, 

2 – przeciw. 

0 – wstrz. 

 

Nieobecni podczas posiedzenia: G. Pierzynowska, B. Genca. 

 

Członkowie Komisji w porozumieniu z Sekretarz Miasta Tczewa postanowili, iż należy powtórzyć 

głosowanie w sprawie nadania Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI z uwagi na nie oddanie głosu 

przez jednego z obecnych radnych.  

 Członkowie Komisji ponownie zaopiniowali wnioski o nadanie Medalu PRO DOMO 

TRSOVIENSI w głosowaniu tajnym, przy obecności 5 członków komisji dla: 

Pani Magdaleny Kubickiej-Netka  

4 – za,  

1 – przeciw, 

0 – wstrz.  

Pana Tomasza Tobiańskiego   

3 – za,  

2 – przeciw, 

0 – wstrz. 

Nieobecni podczas posiedzenia: G. Pierzynowska, B. Genca. 

 

 Członkowie Komisji zwrócili się o zorganizowanie szkolenia dla wszystkich radnych Rady 

Miejskiej w Tczewie z zakresu procedur pracy Rady i działalności samorządu gminnego 

w głosowaniu: 

5 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: G. Pierzynowska, B. Genca. 

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie ok. godz. 15:30. 
Sporządziła: Natalia Piotrowska, BRM 

 

 Przewodniczący  

                                                                                           Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 

                                                                                                         Wojciech Korda 


