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BRM.0012.6.1.2019 

PROTOKÓŁ NR 6/2019 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Tczewie 

 w dniu 20 maja 2019 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego  

w Tczewie, przy ul. Plac Piłsudskiego 1. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Wojciech Korda - Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy - 6 osób tj.: 

1. Łukasz Brządkowski 

2. Michał Ciesielski 

3. Brygida Genca  

4. Wojciech Korda  

5. Kazimierz Mokwa  

6. Maciej Skiberowski  

 

Porządek posiedzenia:  

1. Rozpatrzenie petycji.  

2. Rozpatrzenie skargi. 

3. Sprawy różne, wolne wnioski.  

 

Członkowie Komisji przyjęli ww. porządek posiedzenia: 

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 1. Rozpatrzenie petycji.  

 

 Petycja z dnia 22 marca 2019 r. wniesiona przez przedsiębiorców prowadzących placówki 

oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Korda oddał głos panu Adamowi Urbanowi Z-cy Prezydenta 

Miasta Tczewa. 

 

Pan Adam Urban Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa wyraził swoje stanowisko, co do następujących 

postulatów petycji: 

a) podwyższenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz 

zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł na jedno dziecko;  

b) wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy 

Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat 

3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej. 
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Radni oraz reprezentantka petyceriuszy zadawali pytania panu Adamowi Urbanowi Z-cy 

Prezydenta Miasta oraz pani Sylwii Olek Naczelnikowi Wydziału Edukacji, pytania dotyczyły  

m.in. daty wprowadzenia dopłat do żłobków, wysokości dopłat do żłobków w innych miastach, 

rozmów prowadzonych z Gminą Tczew. 

 

Radny Maciej Skiberowski zaproponował złożenie wniosku, aby to mieszkańcy dostawali 

dofinansowanie na żłobek w formie bonu w wysokości 350 zł, zamiast dotacji dla żłobków - Radny 

wycofał ten wniosek w dalszej części posiedzenia.  

 

Członkowie Komisji dyskutowali na temat zasadności wprowadzenia wyższego dofinansowania do 

żłobków. 

 

Po zakończeniu dyskusji oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Tczewa, a 

także reprezentantki petyceriuszy w ww. sprawie komisja przystąpiła do głosowania nad uznaniem 

ww. petycji za zasadnej dla każdego z postulatów z osobna: 

 

a) o podwyższenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz 

zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł na jedno dziecko  

6 – przeciw /jednogłośnie/, 

 

b) o wprowadzenie uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy 

Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej 

6 – przeciw /jednogłośnie/. 

 

Ad 2. Rozpatrzenie skargi. 

 

Pani Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa poinformowała, że wyjaśnienia do skargi z dnia 02 

maja 2019 r. dotyczącej braku udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony za pośrednictwem ePuap, 

zostaną dostarczone w terminie późniejszym. Pani Sekretarz przeprosiła Komisję za to opóźnienie.  

 

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się dnia 27 maja 2019 r. o godz. 16:00. Na 

komisję zostanie zaproszony skarżący i reprezentant Prezydenta Miasta Tczewa.     

 

Ad 3. Sprawy różne, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie ok. godz. 17:05. 
Sporządziła: Natalia Piotrowska, BRM 

 

 

            Przewodniczący  

                                                                                           Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 

                                                                                                          Wojciech Korda 


