
 

 

 

Uchwała Nr XVII/150/2020 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 lutego 2020 r.  

 

w sprawie wstrzymania rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego 

Centrum Sportu i Rekreacji   

 

 

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 z późn. zm.) 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 

W związku z wszczęciem dochodzenia o przestępstwo określone w art. 157§ 1 Kodeksu 

Karnego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tczewie z zawiadomienia 

dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie dotyczącego zdarzeń 

opisanych w skardze  wstrzymuje  się rozpatrzenie skargi z dnia 05 grudnia 2019 r. do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania karnego zainicjowanego powyższym 

zawiadomieniem.  

§ 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 
 

 

Dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji dnia 05 grudnia 2019 r. złożył 

zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Tczewie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przez ********, który 20 listopada 2019 r. naruszył nietykalność cielesną oskarżonego                   

i doprowadził do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni, tj. o czyn z art. 157 k.k. 

17 grudnia 2019 r. dyrektor został przesłuchany na wyżej  opisane zawiadomienie i przekazał 

zapis z monitoringu z 20 listopada 2019r. na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. 

Komenda Powiatowa Policji poinformowała oskarżonego pismem L.dz D.5601-2050/2019 z 

17.11.2019r. o wszczęciu dochodzenia, o przestępstwo określone w art. 157 § 1 k.k.  

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Tczewie wstrzymuje rozpatrzenie skargi z dnia                

05 grudnia 2019 r. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego 

zainicjowanego zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez 

dyrektora TCSiR. 

 

  Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

 


