
1 
 

BR.0012.1.1.2020.K.G-R 

 

Protokół nr 1/20 

posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 9 marca 2020 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o 16.09 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Andruszkiewicz Paweł - Wiceprzewodniczący komis 

2. Małgorzata Czopińska – Członek komisji 

Nieobecni radni: Andrzej Jelec, Halina Sarul, Andrzej Szocik 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Spoza składu komisji w obradach uczestniczyli: 

1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz 

2. Krzysztof Korczyk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego 

3. Skarżący 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

4. Rozpatrzenie skargi mieszkańca z 2 marca 2020 r. na działalność dyrektorów 

Miejskiego Zakładu Komunalnego – miejskiej jednostki organizacyjnej. 

5. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Giżycku. 

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Giżycku. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Ad.1 

Wiceprzewodniczący komisji P. Andruszkiewicz otworzył obrady. Poinformował zebranych 

o tym, iż członkowie komisji otrzymali powiadomienie o posiedzeniu komisji wraz z program 

posiedzenia komisji w terminie zgodnym z zapisami w statucie miasta. 

Ze względu na nieobecność 3 radnych, stwierdził brak wymaganego kworum. 

Odczytał maile, które otrzymał od nieobecnych na posiedzeniu radnych – usprawiedliwienia 

nieobecności. 

Odczytał zmianę w statucie miasta, która dotyczy zwoływania posiedzeń przez 

przewodniczącego komisji. Powiedział, że komisja odbywa się zgodnie z zapisami w statucie 

miasta. 

Ad.4 

Wiceprzewodniczący komisji P. Andruszkiewicz odczytał treść pisma z-cy dyrektora 

Miejskiego Zakładu Komunalnego  w sprawie skargi – załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad.7 

W związku z brakiem kworum wymaganego do prawidłowego przeprowadzenia obrad, 

wiceprzewodniczący P. Andruszkiewicz poinformował radnych, iż wyznaczy nowy termin 

spotkania. Następnie zamknął posiedzenie komisji. 

Na tym protokół zakończono. 
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Nagranie przebiegu posiedzenia komisji stanowi integralną część protokołu  

i opublikowane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Giżycku. 

 

 

Protokołowała       Przewodniczył 

Krystyna Gruszecka – Rosłoń    Paweł Andruszkiewicz   


