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BRM.0012.6.1.2020 

PROTOKÓŁ NR 13/2020 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Tczewie 
 w dniu 20 stycznia 2020 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 na działalność Prezydenta Miasta. 

2. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora TCSiR w Tczewie. 

2. Sprawy różne, wolne wnioski.  

 

Członkowie Komisji zmienili porządek posiedzenia, w pierwszej kolejności rozpatrzona była 

skarga na działalność Dyrektora TCSiR w Tczewie . 

w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

 
Ad 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora TCSiR w Tczewie 
 
� Skarga z dnia 05 grudnia 2019 r. na działalność Dyrektora TCSiR w Tczewie .  
  
Przewodniczący Komisji Wojciech Korda oddał głos skarżącemu, prosząc o krótkie przedstawienie 

sprawy.  

 

Skarżący przybył na posiedzeniu komisji wraz ze swoim pełnomocnikiem – Zbigniewem Urbanem. 

Na wstępie pełnomocnik podkreślił , aby komisja rozpatrzyła ostatni incydent, który miał miejsce 

na zajęciach Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2  w Tczewie dnia 21 listopada 2019r. 

Skarżący opisał całe zajście, które miało miejsce tego dnia. 

Po wysłuchaniu członkowie komisji zadawali pytania . Następnie przewodniczący komisji oddał 

głos Panu Dyrektorowi TSCiR Andrzejowi Błaszkowskiemu. 

Dyrektor TCSiR przedstawił swoją wersję wydarzeń, przygotował materiał z monitoringu, który 

jest dowodem w sprawie skargi. Radny Łukasz Brządkowski poprosił o włączenie nagrania, które 

zobrazuje komisji całe zajście. Jako , że posiedzenie komisji było nagrywane przez skarżącego, 
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Dyrektor nie wiedział czy może udostępnić to nagranie. Poinformował, że ma ustna opinię radcy 

prawnego o takiej możliwości , ale nie ma potwierdzenia na piśmie. Padł wniosek, aby Pan dyrektor 

uzyskał potwierdzenie pisemne o możliwości przedstawienia Komisji nagrania z monitoringu, oraz 

stwierdzenie, że jest to niezwykle istotny materiał dla zobrazowania całego zajścia.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek : ,,kto jest za przełożeniem posiedzenia , 

po konsultacji z prawnikiem czy można upowszechnić nagranie przez oskarżonego ?’’ 

w głosowaniu: 

za: jednogłośnie /6/  

W wyniku głosowania komisja przełożyła posiedzenie. Po uzyskaniu odpowiedzi na zapytanie 

ustali termin posiedzenia, o którym skarżący oraz oskarżony zostaną poinformowani . 

 

Ponadto Członkowie Komisji wnioskują o informację dlaczego Dyrektor Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Tczewie zarezerwował basen na rok szkolny 2019/2020 do godziny 10:25 

mając na względzie , że zajęcia trwają do godziny 10:05 . 

w głosowaniu: 

za: jednogłośnie /6/  

 

 

 
� Skarga z dnia 05 grudnia 2019r. na działalność Prezydenta Miasta . 
 

Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą na działalność Prezydenta Miasta dotycząca umorzenia 

zaległości podatkowej w podatku od spadku i darowizn.  

Po zapoznaniu się w/w skargą i wyjaśnieniami , Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 

wniosek : ,,kto jest za uznaniem w/w skargi za bezzasadną” 

w głosowaniu : 

za-6/jednogłośnie/ 

W wyniku głosowania Komisja uznała skargę za bezzasadną.  
 

 

 

 
Ad 2. Sprawy różne, wolne wnioski.  
 

Nie zgłoszono żadnych spraw różnych.  

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie ok. godz. 17:30 . 

 

 *  załącznikiem do protokołu jest płytka z nagraniem przebiegu komisji . 

Sporządziła: Daria Regulska, BRM 

 

 

 

 

 

            Przewodniczący  

                                                                                           Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 

                                                                                                          Wojciech Korda 


