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BRM.0012.6.1.2019 
PROTOKÓŁ NR 10/2019 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
Rady Miejskiej w Tczewie 
 w dniu 19 sierpnia 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 - 5 osób tj.: 
1. Łukasz Brządkowski  
2. Michał Ciesielski- nieobecny 
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: 

5 – za /jednogłośnie/. 
Nieobecny podczas posiedzenia: M. Ciesielski 

 
Ad 1. Rozpatrzenie skargi. 
 
� Skarga rodziców dzieci Szkoły Sportowej nr 2 w Tczewie z dnia 17 czerwca 2019 r. na 

działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
 
Członkowie Komisji zapoznali się z wyjaśnieniami przedstawionymi przed dyrektora TCSiR w 
Tczewie i ratowników w sprawie skargi złożonej 17 czerwca 2019r. przez Rodziców dzieci 
Sportowej Szkoły Podstawowej w Tczewie na działalność Dyrektora TCSiR w Tczewie i jego 
podwładnych. Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek ,,kto jest za uznaniem w/w 
skargi za zasadną” 

w głosowaniu: 
0 – za ,przeciw-1,wsztrz.-3, 

przeciw głosowała: B. Genca, 
wstrzymali się od głosu : W. Korda, Ł. Brządkowski, M. Skiberowski 

nieobecny- M. Ciesielski, 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 
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W wyniku głosowania : komisja uznała skargę za bezzasadną.  
 
 

� Skarga Pana …….  z dnia 9 sierpnia 2019 r. na działalność Dyrektora TCSiR    
 
Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą na Dyrektora TCSiR Andrzeja Błaszkowskiego oraz 
pracownika TCSiR dotycząca udostępnienia nienadających się do użytkowania kortów ziemnych 
przy ul. Wojska Polskiego, złożoną przez pana ……. z dnia 09 sierpnia 2019r. oraz wyjaśnieniami 
pana prezydenta – pismo WOR.0005.3.2019 z dnia 14.08.2019r. 
Komisja wraz ze skarżącym (obecnym na posiedzeniu komisji), po zapoznaniu się z w/w skargą i 
wyjaśnieniami uznała, iż jest to skarga na pracownika TCSiR w Tczewie i wnosi o przekazanie w/w 
skargi Dyrektorowi TCSiR w Tczewie, jako przełożonemu służbowemu do rozpatrzenia z 
obowiązkiem zawiadomienia Rady Miejskiej i skarżącego o sposobie jej załatwienia. 

w głosowaniu: 
za: 4/jednogłośnie/ 

nieobecny- M. Ciesielski, 
nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa 

 
 

� Skarga Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki ,,Kociewiak” na działalność 
Prezydenta Miasta Tczewa. 
 
Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i 
Turystyki ,, Kociewiak” z Tczewie z dnia 6 czerwca 2019r. na działalność Prezydenta Miasta 
Tczewa, dotycząca użyczenia Bulwaru na przeprowadzenie imprezy VI Pomorskiego Święta 
Wisły oraz wyjaśnieniami pana prezydenta przedstawionymi w piśmie 
WGM.6845.557.9.2019.MG z dnia 13 sierpnia 2019r. 
Po zapoznaniu się w/w skargą i wyjaśnieniami , Przewodniczący komisji poddał pod 
głosowanie wniosek : ,,kto jest za uznaniem w/w skargi za zasadną” 

w głosowaniu : 
za-5/jednogłośnie/ 

nieobecny : M. Ciesielski 
W wyniku głosowania Komisja uznała skargę za bezzasadną.  

 
� Skarga pana …….. z dnia 1 sierpnia 2019r.  na sposób załatwienia skargi z dnia 11 

czerwca przez organ Prezydenta Miasta. 
 
Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą pana ………. z dnia 1 sierpnia 2019r. dotycząca 
sposobu załatwienia skargi z dnia 11 czerwca 2019r. przez organ Prezydenta Miasta oraz 
wyjaśnieniami pana prezydenta stanowiącymi pismo WSKI.0003.87.2019.AM z dnia 
19.09.2019r. zawierające kopie korespondencji prowadzonej z panem ………. w przedmiotowej 
sprawie. 
Po zapoznaniu się z w/w skargą i wyjaśnieniami Przewodniczący komisji poddał pod 
głosowanie wniosek ,,kto jest za uznaniem w/w skargi za zasadną”  

w głosowaniu: 
za: - 5 /jednogłośnie/ 
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nieobecny na posiedzeniu komisji : M. Ciesielski 

W wyniku głosowania Komisja uznała skargę za zasadną.  
 
 

 
 

 
 
 
Ad 2. Sprawy różne, wolne wnioski.  
 
Nie zgłoszono żadnych spraw różnych.  
 
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie ok. godz. 17:50 . 
Sporządziła: Natalia Piotrowska, BRM 
 
 
 

            Przewodniczący  

                                                                                           Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 

                                                                                                          Wojciech Korda 
 
 


