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Rady Miejskiej w Giżycku
zdnia

w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Giżycku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pt 15, art. 18b ust. 1 oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8
marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz ~ 55 ust 3
Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

Odwołuje się radnego Łukasza Zakrzewskiego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Giżycku.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Giżycku

UZASADNIENIE

My niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Giżycku, Po wielokrotnych próbach
uświadomienia radnemu Łukaszowi Zakrzewskiemu niestosowności i sprzeczności z
obowiązującym prawem jego postępowania jako przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, jako wyraz stanowczego sprzeciwu przeciw obniżania autorytetu
samorządu wnioskujemy o odwołanie Pana radnego Łukasza Zakrzewskiego ze składu
Komisji. Mając na względzie postawę Pana Zakrzewskiego, uważamy, że dalsze
pozostawanie p. Zakrzewskiego w składzie Komisji jest niedopuszczalne i godzi w powagę
oraz sprawne, zgodne z przepisami funkcjonowanie Komisji.
Pan Łukasz Zakrzewski swoim dotychczasowym postępowaniem wykazał, że nie posiada
kompetencji w zakresie organizacji pracy Komisji i umiejętności pracy zespołowej.
Podejmowanie przez niego jednoosobowo decyzji zarezerwowanych do kompetencji Komisji,
przypisywanie sobie prawa do jednoosobowego reprezentowania Komisji bez uzgodnienia
stanowiska z pozostałymi jej członkami poprzez formułowanie oficjalnych dokumentów w
imieniu Komisji, podejmowanie jednoosobowo arbitralnych decyzji o niekierowaniu sprawy
na posiedzenie Komisji, dowodzi iż p. Zakrzewski nie rozumie idei utworzenia tej Komisji i
roli jej przewodniczącego, a co gorsze nie przestrzega obowiązującego w tym zakresie prawa.

Posiedzenia komisji są prowadzone w sposób chaotyczny, nadmiernie sformalizowany,
dezintegrujący środowisko samorządowe. Protokoły z posiedzeń Komisji były sporządzane
kilka miesięcy Po dacie posiedzenia, bowiem p. Zakrzewski uważał, że podstawą do



sporządzenia protokołu posiedzenia Komisji jest opublikowanie nagrania z jej posiedzenia,
nie zaś zapis jej przebiegu z dnia posiedzenia, a obowiązek sporządzenia protokołu ciąży na
pracownicy Biura Rady, w sytuacji gdy p. Zakrzewski jako przewodniczący nie wyznaczył
protokolanta.
Pan Łukasz Zakrzewski prezentuje postawę konfrontacyjną, wykracza poza swoje
kompetencje przedkładając opinie własne jako opinie wypracowane kolegialnie.
Nie do zaakceptowania jest członkostwo w Komisji Skarg Wniosków i Petycji osoby, która
nie rozumie wyłącznie opiniodawczej wobec Rady roli Komisji, uzurpuje sobie prawo do
jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach zarezerwowanych do kompetencji
organu kolegialnego jakim jest Komisja, nie potrafl współpracować z pozostałymi członkami
Komisji i nie przestrzega przepisów prawa.
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