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BRM.0012.6.1.2019 

PROTOKÓŁ NR 7/2019 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Tczewie 

 w dniu 27 maja 2019 r. 

 

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

w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 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 skargi. 

2. Sprawy różne, wolne wnioski.  

 

Członkowie Komisji przyjęli ww. porządek posiedzenia: 

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 1. Rozpatrzenie skargi. 

 

 Skarga z dnia 02 maja 2019 r. dotycząca braku udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony 

w dniu 4 marca 2019 r. za pośrednictwem ePuap 

 

Przewodniczący Komisji Wojciech Korda oddał głos panu Przemysławowi Misiewiczowi 

pracownikowi Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji.  

 

Pan Przemysław Misiewicz Inspektor WSKI potwierdził, iż skarżący nie otrzymał kompletnej 

odpowiedzi na skargę, ponieważ wysłano same załączniki bez pisma zasadniczego tj. regulamin 

użytkowania pumptracków i kopie wniosku skarżącego. Niestety do skarżącego został wysłany 

tylko jeden niekompletny mail.  Załączniki wysłano skarżącemu mailem po terminie na udzielenie 

odpowiedzi. 

 

Członkowie Komisji przyjęli powyższe wyjaśnienia do wiadomości.  

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się ze skargą z dnia 2 maja 2019 r. dotyczącą braku udzielenia 
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odpowiedzi na wniosek z dnia 04 marca 2019 r. za pośrednictwem skrzynki ePuap oraz z 

wyjaśnieniami Prezydenta Miasta do sprawy (przekazanymi pismem WSKI 7021.16.03.2019.PM z 

dnia 14.05.2019 r.), uznali iż jest to skarga na pracownika Urzędu Miejskiego w Tczewie.   

 

W związku z powyższym Komisja wniosła o przekazanie ww. skargi na pracownika Urzędu 

Miejskiego w Tczewie – Prezydentowi Miasta Tczewa jako przełożonemu służbowemu i 

jednocześnie wnioskuje o spowodowanie udzielenia odpowiedzi i ewentualne wyciągnięcie 

konsekwencji, a także zawiadomienie Rady Miejskiej o sposobie jej załatwienia. 

w głosowaniu: 

 6 – za /jednogłośnie/. 

 

 

Ad 2. Sprawy różne, wolne wnioski.  

 

Radny Łukasz Brządkowski zapytał czy wpłynęły jakieś nowe skargi na Dyrektora Tczewskiego 

Centrum Sportu i Rekreacji. Ustalono, że nic takiego nie wpłynęło. 

 

Członkowie Komisji po dyskusji ustalili, iż następne skargi na pracowników Urzędu będą 

rozpatrywać zgodnie z właściwością, natomiast skargi na pracowników jednostek organizacyjnych 

gminy będą przekazywać do rozpatrzenia przełożonemu służbowemu.  

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie ok. godz. 16:24. 
Sporządziła: Natalia Piotrowska, BRM 

 

 

 

            Przewodniczący  

                                                                                           Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 

                                                                                                          Wojciech Korda 

 

 


