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Protokół z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej  

 
Nr 17/2022 w dniu 18 października 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:00 zakończono o godz. 16:00 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Justyna Michalska Przewodniczący Komisji obecna 

2. Liske Michał Wiceprzewodniczący Komisji  obecny 

3. Łukasz Wachowiak  Członek obecny 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji:  – nie dotyczy.  

 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:   

1. p. Katarzyna Kubacka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 01-09/2022. 

4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

5. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1                         

do niniejszego protokołu. Na sekretarza dzisiejszego posiedzenia została wybrana p. Łukasz 

Wachowiak. 

 

 

Ad. 2.   

Do protokołu 16/2022 z dnia 11 października 2022 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  
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Ad. 3.   

Pani Katarzyna Kubacka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu przedstawiła 

członkom Komisji Informację o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów                               

za 01-09/2022, która dotyczyła m.in.:  

➢ podstawy prawnej działalności rzecznika konsumentów  

➢ zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów, które dotyczą: 

❖ zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej                                   

w zakresie ochrony interesów konsumentów – do końca września br. udzielono 

338 porad konsumenckich, w formie: osobistego kontaktu (132), telefonicznie 

(182) i pisemnie (24). Dla porównania, w  2021r. ogółem udzielono 427 porad 

❖ składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów 

❖ występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów – do dnia 30.09.2022r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

skierował oficjalne, pisemne wystąpienia w 91 (w 2021r. ogółem 114) sprawach 

wniesionych przez konsumentów. Najwięcej wystąpień dotyczyło: 

▪  reklamacji odzieży i obuwia (17) 

▪  reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych                  

i sprzętu komputerowego (20) 

▪  reklamacji mebli, art. wyposażenia wnętrz i utrzymania domu (15) 

❖ współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi 

❖ prowadzenia działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym 

❖ wykonywania innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.     

 

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów          

oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach  o ochronę interesów 

konsumentów.  

Ww. zadania realizowane są w Powiecie Wągrowieckim od 2000 roku przez Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów. 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 4.   

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji, 

dziękując wszystkim za przybycie.  

 

 

Niniejszy protokół zawiera 2 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji. 

 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   

 

 

 
 

Protokolant 

 
…………………………………..……………. 

(Łukasz Wachowiak) 

 

Przewodniczący Komisji 

 
…………………………………..……………. 

 (Justyna Michalska) 

 


