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Protokół Nr IX/2019
IX sesji Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 czerwca 2019 r.
BR.0002.6.2019
IX Sesję Rady Powiatu w Giżycku otworzyła o godz. 16.00 Przewodnicząca Rady
Powiatu Monika Łępicka-Gij. Oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Powitała radnych oraz wszystkich obecnych na sali gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady są transmitowane, a po zakończeniu sesji
nagranie obrad jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych wywieszona jest na drzwiach wejściowych do sali obrad.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w statutowym terminie nie wpłynęły uwagi do
protokołu VIII sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 maja 2019 r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VIII/2019.
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 1.
Protokół VIII sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 maja 2019 r. został przyjęty.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o wnioski i uwagi do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku –
dotyczy potrzeby modernizacji drogi S16,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku odnośnie
wycinki Lasu Miejskiego.
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku”.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Wniosek przyjęto.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku
odnośnie wycinki Lasu Miejskiego”.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Wniosek przyjęto.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad IX sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Przyjęcie przez Radę protokołu VIII sesji z dnia 30 maja 2019 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji postoju taxi na
placu Grunwaldzkim w Giżycku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sezonowego Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
11. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Giżyckiego za rok 2018.
a) prezentacja raportu,
b) debata nad przedstawionym raportem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Giżycku wotum zaufania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu oraz
sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2018,
b) dyskusja,
c) głosowanie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Giżycku sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 2018,
b) przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2018,
c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2018,
d) dyskusja,
e) głosowanie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku odnośnie
wycinki Lasu Miejskiego.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.
Ad. 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
Starosta M. Drzażdżewski przedstawił Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu
Powiatu:
1. Zajmowaliśmy się sprawami związanymi z emisją nowych obligacji. Planowane
oszczędności, które dzięki tym posunięciom poczynimy będą wynosiły ok. 418.000 zł.
Do wykupu dojdzie 30 czerwca 2019 r.
2. Ogłaszaliśmy konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Giżycku. Niestety nikt się nie zgłosił. Wobec tego powierzyliśmy
Pani Justynie Matelak, nauczycielowi tej szkoły, pełnienie obowiązków Dyrektora
SOS-W na okres 10 miesięcy.
3. Spotkaliśmy się z Burmistrzem Giżycka w celu omówienia spraw związanych
z przyszłością szpitala i naszych wspólnych działań związanych ze szpitalem.
Burmistrz wyraził swoje obawy związane z działaniem przyszłej firmy, która
ewentualnie mogłaby powstać w przypadku, kiedy zakończyłaby się działalność
dotychczasowej firmy. Głównie niepokoi obecny stan finansów w szpitalu.
Konsekwencją spotkania z Burmistrzem było spotkanie z radnymi miejskimi.
Zaproponowano i przegłosowano do zastosowania wniosek o stworzenie mieszanego
Zespołu, który zająłby się przejrzeniem kosztów bieżących w szpitalu i ewentualnie
znalezieniem sposobu na obniżenie kosztów i może również znalezienie potencjalnych
dochodów. Wystosował do Burmistrza pismo z propozycją osobową tego Zespołu.
Ponadto chce zaproponować do Zespołu jeszcze dwóch pracowników ze szpitala,
którzy będą mieli najlepszą bezpośrednią wiedzę związaną z tymi pracami. Założenie
jest takie, żeby do końca lipca przedstawić efekty tej pracy i pokazać w jaki sposób
możemy dojść do optymalnych kosztów w przyszłym szpitalu.
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4. W ostatnich dniach odbyliśmy Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Szpital
Giżycki”, na którym zatwierdziliśmy przyjęcie pewnych dokumentów, z których
wynika, że misja pani Zarządcy może ulec w międzyczasie zakończeniu. Musimy na
te ewentualności być przygotowani.
5. Po raz drugi zmuszony był powołać Sztab Kryzysowy w związku z drugim
przypadkiem wystąpienie choroby afrykańskiego pomoru świń ASF na naszym
terenie.
6. 30 maja odbył się przemarsz ulicami Giżycka z okazji obchodów "Dnia Godności
Osób Niepełnosprawnych". Przemarsz został zorganizowany przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
oraz Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.
7. 31 maja odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie
Giżyckim, który został powołany Uchwałą Nr 405.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 30 listopada 2017 r. Zespół podsumował działania zrealizowane w 2018 r.
i zaproponował zagadnienia do planu pracy na rok 2019. W pracach wziął udział
ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorca, który przedstawił
zagadnienia związane z mieszkalnictwem wspieranym w rozwiązywaniu problemów
społecznych oraz informacje o źródłach finansowania rozwiązań mieszkaniowych.
8. Nasza wspólna inicjatywa, którą realizujemy w ramach Stowarzyszenia Wielkie
Jeziora Mazurskie – projekt „Cyfrowe Mazury” zyskuje duże zainteresowanie w całej
Polsce. 1 czerwca 2019 r. na zaproszenie organizatorów międzynarodowej konferencji
„Smart City, Smart Region” przedstawiciele samorządu Miasta Giżycka i Powiatu
Giżyckiego zaprezentowali projekt jako przykład inteligentnych rozwiązań lokalnych
społeczności, które wpływają na rozwój miast i regionów oraz przenoszą na wyższy
poziom usługi na rzecz mieszkańców tych obszarów.
9. Z okazji rocznicy wydarzeń w 1989 r., przede wszystkim częściowo wolnych
wyborów do parlamentu postanowiliśmy zorganizować zabawę, grę miejską dla
młodzieży, która była poświęcona wydarzeniom związanym z tym okresem ale
również z rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zadaniem uczestników
było dotarcie do 5 punktów, znajdujących się na terenie Giżycka i wykonanie
w każdym z nich określonych zadań.
10. 4 czerwca odbyły się Targi Pracy i Kariery skierowane do młodych mieszkańców
powiatu giżyckiego pod hasłem „Aktywnie wkraczam na rynek pracownika”
zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Giżycku.
11. 7 czerwca odbyły się obchody 50-lecia Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w Giżycku. Bardzo fajna i wzruszająca impreza podsumowująca
50 lat istnienia szkoły. Na uroczystość zjechało się wielu absolwentów, którzy mieli
okazję zwiedzić szkołę. W imieniu absolwentów lata szkolne wspominał nasz
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Łożyński.
12. 12 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego Powiatu Giżyckiego. Jednym z efektów posiedzenia jest dzisiejsze
zaproponowane stanowisko w sprawie Lasu Miejskiego.
13. 12 czerwca gościł u nas Dowódca Brygady Strzelców Podhalańskich w związku
z ćwiczeniami wojskowymi pk. DRAGON-19. Celem spotkania była wymiana
informacji bieżących, przedstawienie możliwości wzajemnego wsparcia oraz
zdefiniowanie obszarów wzajemnej współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP
a Układem Pozamilitarnym Powiatu Giżyckiego na potrzeby prowadzonego
ćwiczenia.
14. Przeprosiny i apel, żeby nie poruszać się Al. 1 Maja od strony ronda węgorzewskiego
ze względu na prace prowadzone na tej ulicy. Został wprowadzony ruch
jednokierunkowy, zablokowany jest wjazd z ul. Obwodowej do centrum miasta.
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Do miasta należy wjeżdżać albo od ul. Wilanowskiej albo od ul. Jagiełły, czy
Suwalskiej. Wyjazd na „Obwodówkę” jest zachowany.
15. W dniach 14 – 15 czerwca wspólnie z Przewodniczącą Rady odwiedziliśmy nasze
miasto partnerskie Alytus, z którym realizujemy wiele projektów, szczególnie
w obszarze edukacji. Gościliśmy w tradycyjnym corocznym święcie miasta.
Poznaliśmy nowe władze. Usłyszeliśmy deklarację dalszej współpracy oraz chęć
przyjazdu do Giżycka.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi do przedstawionego
sprawozdania Zarządu.
J. Łożyński zapoznał z pozytywną odpowiedzią Starosty Giżyckiego na jego wniosek
dotyczący możliwości instalacji elektrowni fotowoltaicznych w zasobach jednostek
powiatowych: „Naczelnicy odpowiednich wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych
rozpoczęli prace przygotowawcze do wykonania inwentaryzacji powierzchni nadających się
do wykorzystania pod budowę w/w instalacji, możliwości uzyskania dofinansowania
przedsięwzięcia w 2020 r. Po zebraniu informacji wyłoniony zostanie wykonawca do
sporządzenia audytu energetycznego wraz z analizą prawno-ekonomiczną w celu oceny jakie
inwestycje, kiedy i z jakim wsparciem finansowym będą mogły być zrealizowane”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
J. Łożyński w związku z trwającym remontem na Al. 1 Maja zwrócił się z sugestią
rozważenia możliwości oznakowania początku i końca prac tablicą informacyjną o terminie
zakończenia oraz z przeprosinami za utrudnienia, jednocześnie z informacją, iż to Powiat
Giżycki jest inwestorem przedsięwzięcia.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że wykonawca tabliczkę z przeprosinami umieścił,
ale sprawdzą oraz uzupełnią, ewentualnie rozważą uzupełnienie o pozostałe informacje.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji postoju
taxi na placu Grunwaldzkim w Giżycku.
Radni zostali zapoznani z uzasadnieniem projektu uchwały:
Dnia 25 kwietnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Giżycku wpłynęła petycja
w sprawie likwidacji nowopowstałego postoju taksówek przy pl. Grunwaldzkim w Giżycku
i przywrócenia stanu poprzedniego. Wnioskodawca petycji podnosi, iż do chwili obecnej
korzystanie z usług instytucji znajdujących się w obrębie pl. Grunwaldzkiego było utrudnione
ze względu na deficyt miejsc postojowych, a umożliwienie taksówkom postoju
w przedmiotowym miejscu pogorszyło sytuację komunikacyjną.
Petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Giżycku w dniach 16 maja 2019 r. oraz 6 czerwca 2019 r. Komisja dokonała analizy petycji
i wypracowała poniższą opinię.
Postój taksówek na pl. Grunwaldzkim funkcjonował od lat i został usunięty jedynie
czasowo, celem wykonania przebudowy drogi. Przywrócenie przedmiotowego postoju nie
było możliwe bezpośrednio po wykonaniu inwestycji, z uwagi na obowiązywanie
pięcioletniego okresu trwałości projektu. Postulowana likwidacja postoju taksówek, czyli
zmiana przeznaczenia zatoki dla 7 pojazdów, przy ogólnej liczbie ponad 90 miejsc
postojowych na pl. Grunwaldzkim, nie wpłynie znacząco na deficyt miejsc postojowych
w mieście. Nie mniej jednak rozwiązaniem, które mogłoby poprawić obecną sytuację jest
wprowadzenie stref płatnego parkowania. Powyższe rozwiązanie pomogłoby zapewnić
odpowiednią rotację parkujących pojazdów, co za tym idzie zwiększy dostęp do miejsc
parkingowych dla klientów instytucji znajdujących się na obszarze pl. Grunwaldzkiego.
Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 ze zm.), postoje taksówek zaleca się ustalać w centrach miast, m.in. w rejonach
hoteli i restauracji.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja jednogłośnie nie uwzględniła petycji
w sprawie likwidacji postoju taxi przy pl. Grunwaldzkim w Giżycku.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji o opinie do projektu uchwały.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Spraw Społecznych i Edukacji
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
Uchwała Nr IX.69.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji postoju
taxi na placu Grunwaldzkim w Giżycku została podjęta – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sezonowego Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148) przewidują możliwość utworzenia placówki oświatowo – wychowawczej
w postaci szkolnego schroniska młodzieżowego, umożliwiającego rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz korzystanie przez nich z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego. Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo –
wychowawczych, zgodnie z art. 8 ust. 16 cytowanej ustawy, należy
do zadań własnych powiatu.
Utworzone Schronisko funkcjonowałoby w okresie ferii letnich, korzystając z pomieszczeń
internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Smętka 5 w Giżycku, które w tym
okresie nie są wykorzystywane na potrzeby uczniów. Pomieszczenia istniejącego internatu
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku spełniają wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872 z późn. zm.).
Wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem schroniska będą
wykonywane w ramach już zatwierdzonych etatów administracji i obsługi w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii oraz przyznanego budżetu.
Stosownie do art. 88 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, organ zakładający placówkę
podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Kompetencje w tym zakresie,
na mocy art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykonuje rada powiatu.
Utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 4 w Giżycku przy Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii upowszechni wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwo i różne formy
turystyki jako aktywne formy wypoczynku, a ponadto zapewni dzieciom i młodzieży tanie
miejsca noclegowe.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne i konieczne,
pozwoli tym samym na lepsze zarządzenie bazą lokalową.
Starosta M. Drzażdżewski przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały polegającej na
nadaniu numeru dla schroniska. Będzie to Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 4.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji o opinie do projektu uchwały.
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Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Spraw Społecznych i Edukacji
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki pod
głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Uchwała Nr IX.70.2019 w sprawie utworzenia sezonowego Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku została podjęta
– stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Nie ulega wątpliwości, że przywołana w Uchwale Nr VIII.67.2019 Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok
2019 w § 2 Uchwała Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r.
dotyczyła uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 a nie – jak omyłkowo
wpisano: na rok 2018 r. Z tego też względu należało dokonać sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji o opinie do projektu uchwały.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Spraw Społecznych i Edukacji zapoznała się, ale nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Uchwała Nr IX.71.2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej została
podjęta – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033
w zakresie roku 2019 – zmiana uwzględnia zmiany uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego
na rok 2019.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji o opinie do projektu uchwały.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Spraw Społecznych i Edukacji zapoznała się, ale nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
Uchwała Nr IX.72.2019 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033 została podjęta – stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Dochody:
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Rozdz.60014 i rozdz.60018 – zmiana formalna: dotyczy zapisania planowanego
dofinansowania przebudowy Al. 1 Maja oraz przebudowy drogi w m. Kożuchy Wlk. zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową (rozdz.60018).
Dochody i wydatki:
Rozdz.75411 – dotyczy zakupu robota podwodnego dla Komendy Powiatowej PSP
ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 180.000 zł.
Rozdz.80195 – dotyczy przystąpienia do projektu pn. „Poznajemy się przez sztukę”
finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko-Ukraińskiej
Rady Wymiany Młodzieży. W projekcie bierze udział po 12 uczniów i po 2 nauczycieli
z ZSEiI oraz ze szkoły we Lwowie. Tematyka koncentruje się na pozaszkolnej aktywności
twórczej. Na działania przyznano 52.632 zł, w tym 1.657 zł dla partnera ukraińskiego.
Wydatki:
Rozdz.75020 – dotyczy Starostwa Powiatowego: rezygnuje się z następujących zadań
inwestycyjnych: zakup klimatyzatorów oraz zakup kolejkomatu a zaplanowane środki
(odpowiednio: 25.000 zł i 10.000 zł) przesuwa się na zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu
medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (plan po zmianach wynosi
185.000 zł). Ewentualny zakup klimatyzatorów odbędzie się w miarę potrzeb w ramach
wydatków bieżących ponieważ jednostkowy koszt szacowany jest na kwotę
nieprzekraczającą 10.000 zł brutto.
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć między paragrafami w planie finansowym Komendy
Powiatowej PSP w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaopatrzenia emerytalnego oraz
przeprowadzenie badań lekarskich.
Rozdz. 75702 - zmiana formalna: dotyczy zapisania planu wydatków z tytułu zapłaty prowizji
od emisji obligacji powiatowych w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (§ 8090).
Rozdz.80102 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia wkładu
własnego do realizacji projektu MEN „Aktywna tablica”. Ponadto przesuwa się nadwyżkę
środków w kwocie 52.000 zł z zadania pn.: „Projekt budowlany sali gimnastycznej przy
SOSW” do rozdz. 80120 na wkład własny w kwocie 25.000 zł do projektu pn. „Otwarta
Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności”. Projekt polega na
zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń, stoisk do gier oraz urządzeniu zieleni na terenie I LO
oraz zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu
Giżyckiego”. W planie tego projektu dokonuje się także przesunięć, które związane są
końcowym etapem prac inwestycyjnych, korektą harmonogramu i podziałem wydatków
na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.
Rozdz.80115 i rozdz.85410 – zmiana formalna: dotyczy zaplanowania zakupu i montażu
certyfikowanych drabinek gimnastycznych do remontowanej sali gimnastycznej w ZSEiI
w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (rozdz.80115).
Ponadto w rozdz.80115 dokonuje się przesunięć w planie zadania pn. ”Program współpracy
Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w związku ze zmianą
kosztów pośrednich pomiędzy partnerami projektu.
Rozdz.80140 – dotyczy zmian w planie finansowym projektu pn. ”Kadry inteligentnych
specjalizacji - ekonomia wody” w celu pokrycia kosztów badań lekarskich i zużycia energii.
Rozdz.85218 i rozdz.85508 - zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenie
osoby zatrudnionej w PCPR na zastępstwo.
Rozdz.85417 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków w ZSZ (Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Rynie) na badania lekarskie pracowników oraz delegacje zagraniczne
w związku ze współpracą ze szkołami na Litwie. Ponadto w związku z planowanym
zakończeniem inwestycji polegającej na wybudowaniu domku kempingowego dokonuje się
zwiększenia planu o kwotę 516 zł.
Zmiana uchwały budżetowej poprzez dodanie § 12a:
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Zgodnie z zapisami art.12 pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511):
Art.12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
(…)
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
(…)
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd
w roku budżetowym (…),
Starosta M. Drzażdżewski oraz Skarbnik E. Makar przedstawili autopoprawkę do
projektu uchwały polegającej na tym, że w załączniku Nr 2 Plan Wydatków budżetu Powiatu
Giżyckiego na rok 2019 po zmianach (w zł) na str. 4 wszystkie wymienione w rozdz. 80195
paragrafy z czwartą cyfrą „7” (2057, 4177, 4217, 4307,4417, 4427) zastępuje się czwartą
cyfrą „9” (2059, 4179, 4219, 4309, 4419, 4429).
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
J. Łożyński powiedział, że zmiany w budżecie m.in. dotyczą zwiększenia przewidywanych
nakładów na wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny. Poprosił, żeby Starosta poinformował
radnych, że owe zakupy sprzętu prawdopodobnie będą dotyczyły wyposażenia oddziału
udarowego. Zapytał, jakie są szanse na uruchomienie oddziału.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że zakładając, że być może nie spotkamy się
w lipcu chcą mieć otwartą drogę na możliwość dokonania zakupów ze względu na to, że w tej
chwili jesteśmy na etapie oczekiwania na odpowiedź NFZ, kiedy będzie mógł uruchomić ten
kontrakt, jeżeli będzie mógł i od jakiego czasu byśmy mogli tych zakupów dokonać.
J. Krysiuk zapytał, czy zakupiony sprzęt będzie własnością powiatu, czy szpitala.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że tylko i wyłącznie tak jak dotychczasowe
zakupy będzie własnością Powiatu.
Innych uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji o opinie do projektu uchwały.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Spraw Społecznych i Edukacji zapoznała się, ale nie opiniowała projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki pod
głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
Uchwała Nr IX.73.2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019
została podjęta – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 11. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Giżyckiego za rok 2018.
a) prezentacja raportu
Raport stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że najważniejsze w pierwszym raporcie, że będzie
dla Rady, Zarządu stanowił punkt wyjścia, do którego następne raporty w kolejnych latach
będą porównywane. Raport oprócz danych statystycznych, które w naturalny sposób będą się
zmieniały, co pokaże tendencję, która w powiecie się pojawia, zawiera prezentacje naszych
jednostek, które na co dzień realizują zadania powiatowe. Ustawodawca wymaga od nas
również, żeby znalazł się stan opisu mienia, co jest zawarte. Najważniejsza część raportu to
opis wykonywania strategii, polityk, programów, które są przez nas realizowane. Następnym
istotnym obszarem jest wykonanie uchwał rady i zarządu. W raporcie również zawarliśmy
informacje o współpracy z innymi samorządami i współpracy międzynarodowej. Praca nad
raportem stała się okazją do przeanalizowania strategii, które realizujemy. Wiemy dzisiaj, że
niektórym programom długofalowym, strategiom należy się przyjrzeć i je aktualizować.
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W wielu przypadkach zmienił się stan prawny, zmieniła się sytuacja gospodarcza, więc na
niektóre rzeczy musimy spojrzeć inaczej.
b) debata nad przedstawionym raportem
Przewodnicząca Rady otworzyła debatę.
Przewodnicząca Rady zauważyła, że w obowiązującym 2018 r. nie ma programu ochrony
środowiska i nie ma też strategii rozwoju powiatu giżyckiego. Pytanie, czy nie posiadamy
strategii rozwoju powiatu, a jeżeli posiadamy, czy nie warto byłoby pochylić się nad takim
dokumentem i wyznaczyć główne kierunki naszego rozwoju, które chcielibyśmy realizować.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że rzeczywiście do nadrobienia mają program
ochrony środowiska i w tym roku postarają się nadrobić. Natomiast strategia powiatu jest, tylko
że budowaliśmy ją w porozumieniu z innymi powiatami. Uznaliśmy, że jeżeli zlecimy
wspólnie to operatowi, który pomagał nam w budowie strategii, to poniesiemy mniejsze koszty.
Rzeczywiście tak się stało, koszty były mniejsze. Strategia jest tak zbudowana, że jest część
indywidualna dla każdego powiatu oraz są części wspólne, które mieliśmy wspólnie
realizować. Każdy z powiatów ma swoją część, którą realizuje i to jest właśnie strategia
powiatu.
Przewodnicząca Rady zauważyła i podkreśliła wkład pracy, jaki w przygotowanie raportu
wniosły i poświęciły zarówno jednostki, jak i samo Starostwo. Szereg samorządów
zdecydowało się, żeby taki raport napisały firmy zewnętrzne płacąc kwoty kilkudziesięciu
tysięcy zł. Natomiast tutaj raport jest szczególną wartością, bo został opracowany siłami
własnymi. Praca, pochylenie się nad tymi dokumentami, jak i nad własną działalnością,
spojrzenie z perspektywy, to też wiedza, która będzie w przyszłości procentować. Uważa, że
takie opracowanie dokumentu jest właściwe, bo oprócz samego dokumentu mamy również
świadomość jak funkcjonują jednostki i świadomość tego, gdzie ewentualnie są
niedociągnięcia.
Innych głosów w debacie nie było.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Giżycku wotum
zaufania.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
Uchwała Nr IX.74.2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Giżycku wotum
zaufania została podjęta – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Starosta M. Drzażdżewski podziękował za otrzymane wotum zaufania. Traktuje to jako
kredyt, bo raport jest dla nas punktem startowym i wszystko będziemy do niego porównywali.
O godz. 17.01 salę obrad opuścił T. Szostkowski. Wrócił o godz. 17:06.
O godz. 17:02 salę obrad opuściła I. Szostak. Wróciła o godz. 17:05.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
2018.
a) Przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu oraz sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2018.
Dokumenty stanowią załączniki nr 19 i 20 do protokołu.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało
przekazane radnym jakiś czas temu. W budżecie, który jest tak często zmieniany, praktycznie
co sesja, najistotniejsze jest, żebyśmy część tego budżetu przeznaczali na inwestycje
w obszarach, które do nas należą. Wydaje się, że pod tym względem udało się wykonać wiele
inwestycji, przede wszystkim z wykorzystaniem pieniędzy zewnętrznych oraz ze wsparciem,
współpracą z samorządami gminnymi. Programy Fundusze Europejskie również w jakiś
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sposób uruchomiliśmy. Większość zadań zakończyło się w tym roku, tak jak prace w Zespole
Szkół Elektronicznych i Informatycznych, które są na ukończeniu a wcześniej prace przy
II Liceum Ogólnokształcącym. Jest to największa przeprowadzona inwestycja tzw.
modernizacyjna. Ponadto inwestycje drogowe i tu przede wszystkim współpraca z gminami,
ale też z wykorzystaniem programów rządowych. Samorządowy Fundusz Drogowy zwiększył
swoje możliwości. Przed nami otwierają się kolejne możliwości pozyskania pieniędzy
rządowych na wsparcie naszych inicjatyw. Musimy bardzo elastycznie przy każdym budżecie
działać, reagować na to, czy zgłoszone projekty do dofinansowania będą uzyskiwały poparcie
instytucji finansujących. Jeżeli będą zaakceptowane, to stosowne zmiany w budżecie się
pojawiają. Często przetargi też powodują, że musimy zmieniać budżet. W zeszłym roku
obserwowaliśmy, szczególnie na inwestycjach drogowych, bardzo duży wzrost cen
wykonawców i z tego tytuły pewne trudności następowały. Mieliśmy trudności również
z projektami termomodernizacji, ale w końcu udało się znaleźć wykonawcę. To świadczy,
że praca z budżetem jest dynamiczna. Niepokoi nas brak pieniędzy na edukację. Pamiętam
czasy, kiedy część oświatowa subwencji ogólnej wystarczyła na pokrycie kosztów
funkcjonowania szkół, ewentualnie dokładaliśmy do większych inwestycji. Natomiast w tej
chwili jesteśmy trochę przerażeni tym, że w kosztach bieżących funkcjonowania naszej
edukacji brakuje dochodów pochodzących z części oświatowej subwencji. Ma nadzieję, że to
się zmieni. Nie wie jak będzie wyglądała we wrześniu sprawa kolejnych podwyżek dla
nauczycieli. Na razie o zmianach w budżecie nic nie słyszeliśmy. Wiele spraw nie zależy
tylko od nas, musimy być czujni i reagować natychmiast. Na zakończenie prosi o przyjęcie
sprawozdania a w rezultacie udzielenie absolutorium.
b) Dyskusja.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu ale
i uchwalania budżetu zwraca uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze planowanie
inwestycji i wykonanie. Musi powiedzieć, że za ostatni rok wykonanie, jeżeli chodzi
o dochody jest powyżej 60% planowanych do wykonania, natomiast realizacja samych
inwestycji 50%. Z tym, że wynik jest bardzo dobry ze względu na to, że gro środków, które
nie zostały wykonane w 2018 r. przesunięto na następny rok. Chodzi tu o duże działania
realizowane ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie, jak Cyfrowe Mazury, Pętla
Rowerowa. Jeżeli chodzi o inne inwestycje przez nas realizowane, to mamy 100% wykonanie
i te wskaźniki są budujące. Kolejna rzecz – jest to też okazja, żeby zastanowić się nad naszym
zadłużeniem. Z zadłużenia nie schodzimy tylko je przesuwamy w czasie. Nie mniej jednak
statystyki za 2018 r są budujące, a nasze ostatnie decyzje w postaci wykupu obligacji i emisji
nowych dały nam znaczące oszczędności. Co prawda ma to miejsce w 2019 r., ale jest to już
praca z zadłużeniem i zarządzanie zadłużeniem, a nie tylko zaciąganie kolejnych zobowiązań
i przesuwanie w coraz bardziej odległą przyszłość ich spłatę. Kolejna rzecz, na którą zawsze
zwraca uwagę, to są środki przekazywane dla organizacji pozarządowych. Są one na
przyzwoitym poziomie, nie mniej jednak nadal są zbyt małe, jeżeli zestawimy je z wielkością
naszego budżetu. Mamy potencjał w organizacjach pozarządowych i naprawdę mogłyby się
odbywać dużo poważniejsze, bardziej złożone zadania z ich udziałem. Realizacja zadań
naszych powiatowych przez organizacje pozarządowe mogłaby przynosić korzyści w postaci
tego, że byłyby to zadania jeszcze lepiej i sprawniej wykonywane.
Innych głosów w dyskusji nie było.
c) Głosowanie.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2018 pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
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Uchwała nr IX.75.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
została podjęta – stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2018.
a) Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Giżycku
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2018.
Przewodnicząca Rady przedstawiła Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-189/19 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Giżycku
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2018 rok – załącznik nr 23 do
protokołu.
b) Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Giżycku z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Giżyckiego za rok 2018.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – M. Mieńko przedstawił Wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Giżycku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Giżycku
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 – załącznik nr 24 do protokołu.
c) Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Giżycku z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018.
Przewodnicząca Rady przedstawiła Uchwałę RIO.VIII-0120-349/19 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie
pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Giżycku w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Giżycku absolutorium za 2018 rok. – załącznik nr 25 do
protokołu.
d) Dyskusja.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Dyskusji nie podjęto.
e) Głosowanie
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018 pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
Uchwała nr IX.76.2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
została podjęta – stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodnicząca Rady pogratulowała Staroście uzyskania absolutorium.
Starosta M. Drzażdżewski podziękował za otrzymane absolutorium.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że dzisiaj na Zarządzie uwzględnili poprawkę
zgłoszoną do projektu uchwały na Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego polegającą
na zmianie zapisu „popiera rozwój” na „popiera działania Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w rozwoju”.
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Traktują to jako autopoprawkę. Przy okazji proponują zmianę formy projektu uchwały
poprzez dodanie paragrafów. Sama treść pozostaje taka sama z uwzględnieniem poprawki
zgłoszonej przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
T. Szostkowski powiedział, że nie spotkał żadnego mieszkańca, który nie chce wyraźnie,
żeby była droga S16 Mrągowo-Ełk. W naszym stanowisku mówimy zróbmy 16 ale również
59 i 63. Zapytał, dlaczego tak wydelikaciliśmy i mówimy, że tak naprawdę 16 nas nie
obchodzi. W projekcie mamy zapisane „szczególnie zakończenie odcina Borki Wlk. –
Mrągowo wraz z przebudową DK 59 i DK 63”. Chciałby, żeby w projekcie uchwały wyraźnie
było napisane droga łącząca Ełk z Olsztynem. Miał uchwały Sejmiku Województwa W-M
i Powiatu Ełckiego, gdzie to wyraźnie było zaznaczone. Zapytał, czy nie zależy wam, żeby 16
istniała po całości. Uważa, że taka droga powinna powstać oczywiście z uwzględnieniem
walorów naturalnych. Nasze stanowisko to takie poparcie a nie poparcie.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że wyszli z założenia, że trzeba szanować samorządy
naszych sąsiadów, którzy powinni się wypowiedzieć, bo będą bezpośrednio związani
z przebiegiem drogi S16. Zaznaczamy odcinek Borki Wlk. – Mrągowo, bo z punktu widzenia
Powiatu Giżyckiego jest to bardzo ważne, dlatego że jest to dojazd poprzez drogę 59 do
przyszłej 16 i tak naprawdę od Mrągowa zaczyna się dla nas jazda 16. Na dzisiaj mamy
obawy, co do wykonania odcinka Borki Wlk. – Mrągowo, bo przetarg został unieważniony.
Nie wie, czy wobec wycofywania się wykonawców w całym kraju, prace będą
kontynuowane. Zwracamy uwagę na drogi 59 i 63 ze względu na to, że jest to droga
dojazdowa do Via Baltica. Chodzi nam o szybki dojazd do następnej drogi ekspresowej, która
skraca do nas drogę. Co do szczegółów przebiegu drogi S16 powinniśmy szanować
społeczności lokalne, które tam mieszkają. Namawiamy do tego, że droga jest konieczna, ale
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych, żeby jak najmniej narobić
szkód w krajobrazie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Z punktu widzenia Powiatu
Giżyckiego, jak też Powiatu Węgorzewskiego przede wszystkim nasz dojazd do drogi S16,
czy S61 w przyszłości jest najważniejszy i to chcieliśmy zaznaczyć.
M. Lemecha powiedział, że uchwały tego typu mogą opóźnić inwestycje lub przyśpieszyć.
Nasze stanowisko na pewno nie opóźni inwestycji. Proponuje zamknąć dyskusję i przejść do
głosowania.
Innych uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji o opinie do projektu uchwały.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Spraw Społecznych i Edukacji
zapoznały się, ale nie opiniowały projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki pod
głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Uchwała Nr IX.77.2019 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku
została podjęta – stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku
odnośnie wycinki Lasu Miejskiego.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały, który nie był przedmiotem prac
Komisji. Natomiast zgodnie z jej prośbą na Komisjach był analizowany wniosek Rady
Pożytku Publicznego o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki Lasu Miejskiego. Poprosiła
o dopisanie w projekcie uchwały w § 1 na końcu pkt 2 zapisu: „– HCVF 6,”. Jest to
oznaczenie lasu kluczowego dla tożsamości kulturalnej lokalnej społeczności.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
T. Szostkowski powiedział, że zastanawia się o co to jest bój. Bój polega chyba na tym, że
ktoś chce zrobić puszczę. Las rośnie, osiąga wiek rębności kiedy należy drzewa po części
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usunąć i nasadzić nowe. Po to są m.in. plany urządzenia lasu. Z opinii towarzystwa, który tak
walczy, to ten las zostanie na zasadzie rezerwatu, gdzie drzewa mają się walić, bo osiągnęły
swój wiek. Biorąc pod uwagę walory ekologiczne i ochrony środowiska w zakresie
gospodarowania wodami, to jest jak najbardziej za tym, żeby tego nie ruszać. Autorzy, którzy
mówią o walorach powiązanych ze społecznością lokalną walczą z jednej strony, żeby nie
dotykać niczego a z drugiej strony mówią, że las będzie dla nas. Nie, on będzie ewentualnie
rezerwuarem wody, siedliskiem krzaków. Nie podejmowałby takiej uchwały bez wypowiedzi
na forum przedstawiciela leśnictwa.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie odpowiedzi na tego typu wątpliwości
osobiście uzyskała na spotkaniu przedstawicieli Nadleśnictwa Giżycko z trzema
organizacjami, które były autorami petycji mieszkańców. Pod petycją na tamten czas
podpisało się ponad 3.000 mieszkańców. Wszystkie te wątpliwości zostały rozwiane.
Nie proponujemy, nie apelujemy o ustanowienie rezerwatu, puszczy tylko lasu, który jest
kluczowy dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Jest to las hodowany po to, żeby
był miejscem rekreacji, nawiązywał do tradycji tego miejsca. Podkreśliła, że zgodnie
z wynikami osiągniętego konsensusu na spotkaniu, to nie będzie las tej kategorii na 220
hektarach tylko na części południowej, z której korzystają mieszkańcy. Natomiast na całej
reszcie będzie prowadzona gospodarka leśna na zasadach, które będą skonsultowane
z społeczeństwem.
M. Drzażdżewski powiedział, że uczestnicząc w spotkaniu obawiał się, ż będzie to takie
sejmikowanie, krzyk, a był zbudowany dyskusją. Oczywiście emocje odgrywały jakąś rolę,
ale wszystkie strony były przygotowane do dyskusji i wychodziły z propozycją
kompromisową. Zakończyło się tym, że nadleśnictwo wytypuje swoich przedstawicieli, żeby
zobaczyć w jaki sposób do tego celu, który został zaproponowany dojść. Naprawdę dyskusja
była budująca.
D. Tarara powiedziała, że zastanawia się nad pkt 3 projektu uchwały, czy nie jest zawarty
w pkt 2. Wydaje się jej, że jest to powielenie zapisu.
J. Karpiński przyznał rację radnej D. Tarara.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że są to postulaty przeniesione z petycji mieszkańców.
D. Tarara zgłosiła wniosek o wykreślenie w § 1 w pkt 3 zapisu: „które ograniczają
pozyskanie drewna do absolutnego minimum i zapewnią realną ochronę walorom
przyrodniczym i rekreacyjnym Lasu”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę treści uchwały w sprawie
wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku odnośnie wycinki Lasu Miejskiego.
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 1.
Wniosek przyjęto.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek
pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Uchwała Nr IX.78.2019 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Giżycku
odnośnie wycinki Lasu Miejskiego została podjęta – stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. 17. Sprawy różne.
M. Dolecka poprosiła o interwencję w sprawie ograniczenia prędkości 30 km/h przed
miejscowością Bystry z racji remontu drogi. Przez dwa dni jeździ i żadnego robotnika tam nie
widziała. Jeżeli prace zostały wstrzymane, to można było ten znak zasłonić. Utrudnia to
jazdę.
J. Krysiuk powiedział, że nie jest to remont drogi, a robiony jest wjazd i wykonawca, który
robił wjazd nie zdjął znaków.
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J. Łożyński za pośrednictwem Starosty zaapelował do odpowiednich służb o most obrotowy,
który jest nadmiernie eksploatowany przez samochody ciężarowe. Samochody te
przeprawiają się regularnie pomimo umieszczanych znaków zakazu. Na jesieni planowany
jest remont mostu, ale w szczycie sezonu może do tego czasu nie dotrwać.
M. Lemecha zasugerował, żeby postarać się na sesji nie poprawiać treści projektów uchwał.
Treść uchwały powinna przejść przez komisje. Komisja jest miejscem do poprawki treści.
Są sprawy skomplikowane pod względem prawnym, gdzie na sesji nie ma możliwości
sprawdzić.
J. Karpiński stwierdził, że nie można ograniczać radnym zmiany treści uchwały. Jeżeli
zmiany są na tyle konwersyjne, to się przerywa obrady i obraduje komisja.
Starosta M. Drzażdżewski poinformował, że rozpoczął się nabór do szkół. Dzisiaj odbył się
nabór elektroniczny. Procedura się jeszcze nie skończyła, ale chce podzielić się
spostrzeżeniami odnośnie kwestii przyjmowania podwójnych roczników. Sądził, że nas to nie
dotknie, bo nie jesteśmy wielkim miastem, powiatem, gdzie młodzież bije się o czołowe
szkoły. U nas niestety, przede wszystkim jeżeli chodzi o Liceum Ogólnokształcące, też
dochodzi do takich sytuacji. I LO jest pełne, trzeba będzie przedłużać nabór. Nie do końca
można zapewnić młodzieży szkołę, którą sobie wybrała. Proces naboru trwa i zobaczymy jak
będzie wyglądał. Mniejsze turbulencje są w szkołach branżowych.
M. Mieńko powiedział, że zwrócił się do niego mieszkaniec Giżycka z pytaniem, kto i w jaki
sposób powinien zagospodarować miejsca po wyciętych drzewach będących w pasie
drogowym naszych dróg powiatowych leżących na terenie miasta Giżycka.
E. Niewińska Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów ZDP powiedziała, że jeżeli
chodzi o takie miejsca w chodnikach, to w momencie wycięcia drzewa najczęściej dokonują
obniżenia pnia i uzupełniają płytkami. Zbierają ileś tych miejsc i robią to kompleksowo. Mają
kilka takich miejsc. Teraz są na etapie koszenia traw, profilowania dróg gruntowych, a tego
typu prace będą wykonywane jesienią. Robią to siłami własnymi.
E. Januszkiewicz przekazała informację dla Dyrektorów szkół, którzy będą zmuszeni
odmawiać przyjęcia uczniów do liceów ogólnokształcących. W Wydminach są dwa roczniki
w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – 20 osób po szkole podstawowej i 7
po gimnazjum, więc przeładowania nie mają i zapraszają.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że:
• w dniu 21 czerwca wpłynęło Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody W-M
stwierdzające nieważność § 4 Uchwały Nr VIII.65.2019 Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Nr 3 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku. Wojewoda
uznał, że nie jest to akt prawa miejscowego.
• w dniu 24 czerwca wpłynęło pismo Przewodniczącej NSZZ DPS, która w imieniu
pracowników występuje w sprawie niskiej wysokości wynagrodzeń w Domu Pomocy
Społecznej. Zaproponowała, że wspólnie ze Starostą spotka się z Dyrektor DPS,
ewentualnie z przedstawicielami pracowników i poszukają rozwiązania odnośnie
wzrostu wynagrodzeń. Z ustalonych informacji wynika, że wynagrodzenia
rzeczywiście są niewysokie, a z oceny pracy tej jednostki, z braku skarg, czy uwag do
pracy należy wnioskować, że poziom i jakość pracy jest wysoki.
• w lipcu zgodnie z planem pracy zaplanowane mamy wakacje. Ze swojej strony postara
się tego spokoju nie naruszać.
Przewodnicząca Rady odniosła się do uwagi radnego M. Lemechy i stwierdziła, że
wszystkie uchwały są procedowane na Komisjach. Niemniej jednak taką mamy specyfikę
pracy, że czasami nie ma możliwości, żeby dana sprawa stanęła na Komisji, tak jak
w dzisiejszym przypadku, gdy Zarząd wprowadził autopoprawkę do swojej uchwały. Są też
sytuacje, jak w przypadku Lasu Miejskiego, kiedy informacja z prośbą o zajęcie stanowiska
wpłynęła w trakcie Komisji. Ze swojej strony dokłada starań, żeby nic, co nie było na
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Komisjach a jest kluczowe nie trawiło pod obrady Rady nieprzygotowane. Zwraca uwagę, że
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jeżeli na 7 dni przed terminem sesji wpłynie
projekt uchwały z Zarządu, to ma obowiązek umieścić go w porządku obrad. Tak naprawdę
to tego potrzebujemy ze względu na to, że są to decyzje, które są do podjęcia tu i teraz i są
w naszym interesie.
Innych spraw nie zgłoszono.
Ad. 18. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad IX sesji o godz. 17:56 Przewodnicząca Rady zamknęła
obrady.
Pełny przebieg obrad został zamieszczony na nośniku informatycznym i stanowi integralną
część protokołu.
Protokołowała
Agnieszka Jarocka

Przewodnicząca Rady Powiatu
Monika Łępicka-Gij

