
 

 

 

Uchwała Nr XI /91/2019 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu                     

i Rekreacji w Tczewie 

 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Tczewie  

 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się za bezzasadną skargę Rodziców dzieci Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie dnia               

17 czerwca 2019 r. na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 

w Tczewie i jego podwładnych. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 

skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga Rodziców dzieci 

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie na działalność 

dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie i jego podwładnych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 r. zwróciła się z wnioskiem do 

Prezydenta Miasta Tczewa o przekazanie wyjaśnień do sprawy.  

 

Prezydent Miasta Tczewa pismem nr WE.1510.3.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. przekazał (data 

wpływu do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie 27 czerwca 2019 r.) wyjaśnienia 

sporządzone przez dyrektora TCSiR, który poinformował, co następuje: 

W dniu 13.02.2019 r. ustalono ustnie z dyrektorem SSP2 Robertem Kraską, „…iż podczas zajęć 

w wodzie nauczyciele SSP2 zarządzają otwieraniem/zamykaniem okien. Dyrektor SSP2 pocztą 

elektroniczną dnia 28 maja 2019 r. zobowiązał się, iż „ za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć 

odpowiada nauczyciel i to on w razie potrzeby uchyli okna. ”, pomimo iż zgodnie z : 

a) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach  

 wodnych - na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub 

rekreacji za bezpieczeństwo odpowiada – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym 

zakresie” - tj. Dyrektor TCSiR, 

b) regulaminem pływalni TCSiR „ za bezpieczeństwo wszystkich osób pływających 

(będących w wodzie) odpowiada Ratownik pełniący dyżur. Ratownik odpowiada też za 

bezpieczeństwo użytkowników indywidualnych oraz sprawuje ogólny nadzór nad osobami 

przebywającymi w pomieszczeniach basenowych. Ratownik pełni dyżur ubrany w 

koszulkę oznaczoną elementami WOPR z napisem RATOWNIK”. 

 Faktem jest, iż pomimo ustaleń z Dyrektorem SSP2, w dniu 27 maja 2019 r. to pracownik 

TCSiR otworzył okno, informując, iż zachodzi potrzeba dodatkowego przewietrzenia basenu. 

Jako dyrektor wyraził na to zgodę, informując ratownika, aby uzgodnił ( poinformował o tym 

fakcie) trenera.  Dyrektor TCSiR poinformował, iż jest mu przykro, że pomimo ustaleń taka 

sytuacja miała miejsce i stwierdził, że więcej się nie powtórzy. Dodatkowo poinformował, iż w 

przyszłej umowie wynajmu basenu uwzględniona zostanie potrzeba SSP2 oraz stan wyższej 

konieczności dla Ratowników tak aby nie było w tej materii dowolnych interpretacji i punktów 

spornych. 

 

Informacje o braku kultury osobistej w stosunku do dzieci nie dochodziły do dyrektora, jednakże 

dyrektor poinformował, iż ponownie przeprowadził rozmowy z pracownikami i przypomniał im                          

o godnym i etycznym zachowaniu w miejscu pracy zarówno wobec dzieci, młodzieży, rodziców 

jak i pozostałych klientów. 

 

Jeżeli chodzi o zarzut dotyczący stosowania złych środków dezynfekujących i niewłaściwego 

stosowania koncentratów, dyrektor poinformował, iż pracownicy obsługi używają do sprzątania 

sprawdzonych środków z atestami higienicznymi i nie wprowadzono żadnego nowego produktu 

w ostatnim czasie. Biorąc pod uwagę sugestie Rodziców przeprowadził rozmowę dot.  

prawidłowego dozowania środków z obsługą basenu. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. zapoznała się 

z wyjaśnieniami przekazanymi przez pana dyrektora TCSiR w Tczewie, wnosząc o zaproszenie 



Skarżących, ratowników oraz trenerów uczestniczących w zdarzeniach opisanych w skardze, na 

następne posiedzenie komisji w miesiącu sierpniu br.  

Komisja zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie o przedłużenie terminu 

rozpatrzenia skargi do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej pismem BRM.1510.7.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

zawiadomił skarżących, że podjęcie uchwały w sprawie w/w skargi, nastąpi na sesji Rady 

Miejskiej 29 sierpnia 2019 r. z uwagi na przerwę w pracach rady w miesiącu lipcu br.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2019 r. po zapoznaniu się 

z wyjaśnieniami dyrektora TCSiR w Tczewie i ratowników, uznała skargę za bezzasadną. 

 

  Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa 


