BRM.0012.6.1.2020

PROTOKÓŁ Nr 15/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Tczewie
w dniu 17 sierpnia 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.
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 4 na 6 - osobowy skład
komisji.
1. Łukasz Brządkowski - nieobecny
2. Michał Ciesielski
3. Brygida Genca – nieobecna
4. Wojciech Korda
5. Kazimierz Mokwa
6. Maciej Skiberowski
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Jolanta Marcinczak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym,
- Adam Modrzyński Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji.
Przewodniczący Komisji Wojciech Korda przedstawił i poddał pod głosowanie porządek
posiedzenia.
Uwag do porządku nie zgłoszono.
Członkowie komisji w głosowaniu: za – 3 jednogłośnie, przyjęli porządek posiedzenia. (
nieobecna na posiedzeniu komisji B. Genca, nieobecny podczas głosowania M. Ciesielski,)
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skarg.
2. Sprawy różne, wolne wnioski.
Ad 1. Rozpatrzenie skarg.
1) Skarga mieszkańca Tczewa z dnia 03 lipca 2020 r. na działalność
Miasta Tczewa.
2) Skarga mieszkańca Tczewa z dnia 08 lipca 2020r. na działalność
Miasta Tczewa.
3) Skarga mieszkańca Tczewa z dnia 28 lipca 2020r. na działalność
Miasta Tczewa.
4) Skarga mieszkańca Tczewa z dnia 30 lipca2020r. na działalność
Miasta Tczewa.
5) Skarga mieszkańca Tczewa z dnia 10 sierpnia 2020r. na działalność
Miasta Tczewa.
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Przewodniczący Komisji Wojciech Korda przedstawił w/w skargi. Członkowie komisji
zapoznali się z otrzymanymi od Prezydenta Miasta Tczewa kserokopiami dokumentacji
w spawie skarg z dnia 03 lipca br. 08 lipca br. 28 lipca br. i 30 lipca br.
Przewodniczący Komisji Wojciech Korda odczytał i poddał pod głosowanie wniosek o treści:
1

,, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej do
wezwania skarżącego M.Sz., mając na uwadze przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz.46), do usunięcia braków formalnych
wniesionych pism poprzez wyjaśnienie i uszczegółowienie co jest przedmiotem
następujących skarg:
1/skargi z dnia 03 lipca 2020 r.,
2/ skargi z dnia 08 lipca 2020 r.,
3/ skargi z dnia 28 lipca 2020 r.,
4/ skargi z dnia 30 lipca 2020 r.,
5/skargi z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania przez skarżącego z pouczeniem, iż
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.
Skargi w brzmieniu przekazanym przez skarżącego, mimo swej obszerności, są nieczytelne i
organ właściwy do ich rozpoznania nie jest w stanie ustalić ich przedmiotu, w tym w
szczególności zarzucanych przez skarżącego zaniedbań lub nienależytego wykonywania
zadań przez Prezydenta Miasta lub tez naruszenia praworządności lub interesu skarżącego lub
też innych naruszeń prawa skarżącego lub obowiązków Prezydenta Miasta.”
w głosowaniu: za – 4 jednogłośnie
nieobecni na posiedzeniu komisji: B.Genca, Ł. Brządkowski,
Ad 2. Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Wojciech Korda poinformował, iż:
1. Członkowie komisji zapoznali się ze skargą mieszkańca Tczewa z dnia 16 czerwca
2020r. i 01 lipca 2020r. na bezczynność Urzędu Miejskiego w Tczewie dotyczącą nie
wywiązania się z ustaleń zawartych w deklaracji w sprawie dowozu pojemników na
odpady oraz z pismem skarżącego o wycofaniu skargi.
2. Komisja zapoznała się z petycją Kupców z targowiska Manhattan w Tczewie
dotyczącą przywrócenia pozwolenie na handel artykułami przemysłowymi na stołach
handlowych oraz pismem przekazanym petycjonariuszom, iż petycja nie spełnia
wymogów formalnych.
3. Odpowiedzią na wnioski Komisji z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie rezerwacji
godzin dla Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z OI w Tczewie w roku szkolnym
2019/2020 oraz w sprawie stanowiska prawnika dotyczącego przedstawienia materiału
z monitoringu, który jest dowodem w sprawie skargi.( pismo WE.0003.1.2020 z dnia
03 marca 2020r. )
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie ok. godz. 16.12.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wojciech Korda
Sporządziła: Łucja Kussowska
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