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Protokół Nr XVII/2020
XVII sesji Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 marca oraz 30 kwietnia 2020 r.
BR.0002.3.2020
XVII 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 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Powitała radnych w tych
nietypowych warunkach. Sytuacja w kraju, jak również w naszym województwie
i w powiecie związana z koronawirusem jest bardzo poważna. W związku z tym sesja będzie
przebiegała w innym trybie.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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 złożyła wniosek o zmianę porządku obrad w zakresie:
1) Wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w PFRON.
2) Zmiany kolejności obrad w sposób następujący:
a) Punkt 12 sesji staje się pkt 2 obrad;
b) Punkt 13 sesji staje się pkt 3 obrad;
c) Wprowadzony projekt, o którym mowa w pkt 1 niniejszego wniosku staje się pkt 4
obrad;
d) Punkty dotychczasowe 2-11 obrad otrzymują numery kolejno począwszy od 5 do
14, zaś dotychczasowe punkty 14 i 15 obrad otrzymują numery kolejno 15 i 16.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o inne wnioski i uwagi do porządku obrad.
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” – 10 – jednogłośnie.
Wniosek przyjęto.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad XVII sesji po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2020 – 2033.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
5. Przyjęcie przez Radę protokołu XVI sesji z dnia 27 lutego 2020 r.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
w tym organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z uwzględnieniem sprawozdania
z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Giżyckim, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Giżyckim za rok 2019.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.112.2012 Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 31 maja 2012 r. dot. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Giżyckiego
od dnia 1 września 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku Szkoły Policealnej Nr 4.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Giżycku, ul. Aleja 1
Maja 30, dla której organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.
Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2020 – 2033.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Zmiany uchwały w sprawie WPF spowodowane są koniecznością aktualizacji załącznika
dotyczącego przedsięwzięć w zakresie łącznych nakładów finansowych (uwzględnia się
wykonanie zadań do dnia 31 grudnia 2019 r.) oraz zwiększenie limitu wydatków na rok 2020
o środki niewykorzystane w roku poprzednim.
Ponadto aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie
wynikającym z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2020 oraz wykonania planów
2019 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi do projektu uchwały.
Dodała, że projekt nie był procedowany na komisjach, ponieważ z racji obecnej sytuacji
komisje nie odbyły się.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 10 – jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.126.2020 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2020 – 2033 została podjęta – stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Dochody:
Rozdz.60018 – zmniejsza się dochody bieżące (§ 2170) i majątkowe (§ 6350) stanowiące
dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych remontów i inwestycji
drogowych planowanych na rok 2020 r., z uwagi na fakt, iż środki te wpłynęły na rachunek
bankowy Powiatu w grudniu 2019 r.
Dochody i wydatki:
Rozdz.80115 – zmiana dotyczy zwrotu środków niewykorzystanych przy realizacji projektu
pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społecznogospodarczym”: Łączna kwota zwrotu wynosi 110.748 zł, z tego 85.715 zł wpłynęło od
partnera projektu.
Ponadto zwiększa się plan wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. ”Od praktyki
do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” o kwotę 10 zł w związku
z koniecznością zakupu materiałów do praktyk uczniowskich za granicą.
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Rozdz.85508 – zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranego przez rodzinę zastępczą
świadczenia oraz dodatku wychowawczego finansowanych z dotacji celowej 2019 r.
Wydatki:
Rozdz.71012 – zmiana dotyczy przesunięcia środków z planu wydatków majątkowych na
wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjnokartograficzna Powiatu Giżyckiego” w związku z planowanym zakupem tablicy
informacyjnej.
Rozdz.75421 – dokonuje się zmiany planu (tzw. utworzenie nowych paragrafów)
przewidzianych na zarządzanie kryzysowe w związku z mogącymi wystąpić wydatkami
w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi do projektu uchwały wraz
z autopoprawką. Dodała, że projekt nie był przedmiotem prac Komisji.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki pod
głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 10 – jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.127.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2020
została podjęta – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bowiem powiat realizuje zadania wynikające
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. z 2020 r. poz.
426 ze zm.) i na te zadania środki przekazuje PFRON.
W roku 2020 Fundusz przekazał środki w wysokości 1.974.404 zł.
W stosunku do roku 2019 jest to zwiększenie środków o 120.000 zł na Warsztaty Terapii
Zajęciowej oraz 49.789 na rehabilitację zawodową i społeczną. Po konsultacji z Powiatową
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy podział
środków na rok 2020 przedstawia poniższa tabela.
L.p.
Nazwa zadania
Wykonanie 2019 r. Plan 2020 r.
1
2
3
4
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi
30.200
30.000
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w
zatrudnieniu (art. 11)- stypendia z tytułu stażu,
zwrot kosztów dojazdów na staże, zwrot kosztów
badań lekarskich: staże
30.200
30.000
Razem środki finansowe na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej
2.
3.

4.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych

904.800

1.024.800

132.691

170.000

160.721

270.000
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5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
2.406
9.000
i turystyki osób niepełnosprawnych
6.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
573.797
470.604
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu
1.774.415
1.944.404
rehabilitacji społecznej
OGÓŁEM
1.804.615
1.974.404
Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie proponowanego podziału środków –
załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi do projektu uchwały.
Dodała, że projekt nie był przedmiotem prac Komisji.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 10 – jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.128.2020 w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. została podjęta – stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Starosta M. Drzażdżewski poinformował, że jeżeli są pytania do Zarządu, to bardzo prosi
o przesyłanie ich drogą elektroniczną albo zgłaszanie telefonicznie.
D. Tarara zaproponowała, żeby powiedzieć o decyzji Sądu w sprawie upadłości szpitala.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że nie nazwałby tego decyzją Sadu o upadłości, tylko
decyzją Sądu o zatwierdzeniu upadłości z nabyciem przedsiębiorstwa przez nowe
przedsiębiorstwo, które wskazaliśmy, czyli Spółkę Giżycka Ochrona Zdrowia. To nie jest
zwykła upadłość szpitala.
Przewodnicząca Rady podziękowała za poświęcony czas i obecność w tak trudnej sytuacji.
O godz. 16:15 zarządziła przerwę w obradach.
W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 Przewodnicząca Rady Powiatu Monika
Łępicka-Gij wznowiła obrady online. Oświadczyła, iż w II posiedzeniu XVII sesji (zdalnym)
uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w statutowym terminie nie wpłynęły uwagi do
protokołu XVI sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 lutego 2020 r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVI/2020.
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 1.
(Radny Piotr Kwiatek nie brał udziału w głosowaniu).
Protokół XVI sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 lutego 2020 r. został przyjęty.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała o zgłoszonych dwóch wnioskach o zmianę porządku
obrad:
1. Wniosek Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad punktów:
1) Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2019.
2) Ocena realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020” w roku 2019.
2. Wniosek Starosty o wprowadzenia do porządku obrad punktu:
1) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się o inne wnioski i uwagi do porządku obrad.
Innych wniosków i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszone dwa wnioski o zmianę porządku
obrad.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Wnioski przyjęto.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Porządek obrad XVII sesji po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2020 – 2033.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
5. Przyjęcie przez Radę protokołu XVI sesji z dnia 27 lutego 2020 r.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
w tym organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z uwzględnieniem sprawozdania
z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Giżyckim, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Giżyckim za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.112.2012 Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 31 maja 2012 r. dot. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Giżyckiego
od dnia 1 września 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku Szkoły Policealnej Nr 4.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Giżycku, ul. Aleja
1 Maja 30, dla której organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku.
15. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2019.
16. Ocena realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020” w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.
Ad. 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
Starosta M. Drzażdżewski przedstawił Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu
Powiatu:
1. Przyłączyliśmy się do wsparcia części giżyckich przedsiębiorców, którzy korzystają
z naszych lokali na ul. Boh. Westerplatte i Zajączka poprzez obniżenie czynszu.
Działamy na wniosek przedsiębiorcy.
2. Przystąpiliśmy do projektu „Cyfryzacja usług publicznych Powiatowego Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Giżycku”. Celem projektu jest cyfryzacja czynności
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

administracyjnych w PORE oraz uruchomienie dostępnej dla mieszkańców biblioteki
cyfrowej z czytelnią o charakterze naukowej.
Przystąpiliśmy do projektu ”Zdalna szkoła – efektywna szkoła” ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020. Otrzymaliśmy grant w wysokości 100.000 zł, za który
zakupimy 40 laptopów.
Bardzo intensywnie zaczął pracować Powiatowy Urząd Pracy, który obsługiwał coraz
mniej bezrobotnych. Teraz w związku z zapaścią w gospodarce, gdy pojawiły się
kwestie pomocowe ze strony rządu, w dużej mierze zostały zaangażowane w to urzędy
pracy. Nasz urząd pracy również ma bardzo dużo pracy związanej z tzw. tarczami
skierowanymi do przedsiębiorców.
Było planowanych szereg imprez, m. in. Targi Edukacyjne. Obecnie targi odbędą się
w formie elektronicznej.
Oprócz pomocy rzeczowej, oprócz naszej pomocy również wszystkie nasze gminy
opracowały pakiety pomocowe dla mieszkańców. W gminach dotyczy to również
kwestii podatkowych ulg, przesunięć. Dzisiaj pomoc dla przedsiębiorców, dla osób,
które przede wszystkim tworzą i płacą podatki na usługi publiczne jest niezbędna.
Pojawiły się również inicjatywy rządowe, które są skierowane do osób
niepełnosprawnych. Tutaj głównie PFRON w tym uczestniczy. Są zawieszone zajęcia
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w Środowiskowych Domach Samopomocy.
Wszystkie te osoby, szczególnie osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pewnych
świadczeń. Staramy się wszystkich zainteresowanych o tym informować na naszych
portalach albo poprze jednostki, które zajmują się u nas pomocą społeczną.
W związku z obecną sytuacją ograniczaliśmy pracę Starostwa oraz naszych jednostek.
Unikamy wpuszczania naszych klientów w większych grupach do Urzędu.
Szczególnie wydział budownictwa, komunikacji i geodezji załatwia sprawy poprzez
wcześniejsze umówienie się telefoniczne. Pracownicy w Urzędzie pracowali
rotacyjnie, część na pracy zdalnej, ale powoli będziemy odchodzili od tego
i pracownicy będą wracali do pracy, bo zauważamy, że coraz więcej jest wniosków do
załatwienia, coraz większa jest aktywność ludzi i trzeba w miarę szybko te sprawy
załatwiać.
O samym problemie walki z epidemią, czy naszych działaniach trzeba powiedzieć, że
społeczeństwo jak zawsze w takich wypadkach w większej mierze dostrzega potrzeby
innych i naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni za akcje, które się pojawiły, czy to
skierowane do pracowników szpitala, czy do placówek pomocy społecznej. Są to
działania osób fizycznych, indywidualnych, pomysły ludzi są niesamowite. Niestety
są też objawy niedobrych rzeczy i dotykają chociażby pracowników Domu Pomocy
Społecznej, którzy mają bardzo ciężką pracę a spotykają się z dziwnymi reakcjami
ludzi i są podejrzewani, że roznoszą chorobę. W całym województwie doszło do
przeprowadzenia testów wśród pracowników DPS i wszystkie wyniki są ujemne.
Cały czas patrzymy z troską na DPS i cały czas będziemy monitorować tam sytuację.
Szpital normalnie pracuje. Oddział zakaźny gotowy jest do przyjęcia osób chorych,
które mogą być kierowane tutaj na leczenie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale
oddział jest wyposażany pod każdym względem do wali z koronawirusem. Planowe
zabiegi są wstrzymane, tak jak w większości szpitali. Natomiast mimo sytuacji
prawnej szpital działa zupełnie poprawnie. Właściwie dzisiaj moglibyśmy mówić, że
w ciągu paru dni szpital funkcjonowałby w nowej formie prawnej. Prawdopodobnie
już byłby przejęty przez Giżycką Ochronę Zdrowia, ale niestety przepisy prawne
dotyczące sytuacji epidemiologicznej spowodowały, że również terminy określone
w postępowaniach sądowych, procesowych zostały zawieszone, przedłużone.
Konsekwencją tego jest to, że na dzisiaj sytuacja z załatwieniem sprawy przejęcia
szpitala przez spółkę miejską trochę się przesunie. Podjęte działania ostatnie
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spowodowały, że już termin będzie odwieszony i dalej terminy będą płynęły. Cały
czas załatwienie sprawy szpitala jest w toku, ale nie przeszkadza to w normalnej pracy
szpitala.
10. Pożegnaliśmy pana Edwarda Konarzewskiego, który był radnym i członkiem Zarządu
Powiatu. Człowiek wspaniały, który zawsze służył radą i doświadczeniem. Był
nauczycielem, dyrektorem, rektorem prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Giżycku.
Starosta zwrócił się do radnych o pytania i uwagi do przedstawionego sprawozdania
Zarządu.
D. Tarara powiedziała, że szpital funkcjonuje nienormalnie, bo są wstrzymane przyjęcia,
dlatego nie odczuwamy, że jest w stanie upadłości, ale dostawcy implantów ortopedycznych
zapowiedzieli, że nie będą nam ich dostarczać nawet jeżeli wznowimy normalną działalność
operacyjną. To nie jest normalny stan i obawiają się, że jak będzie się to przedłużać, to nie
będą mogli wykonywać wielu procedur.
Starosta M. Drzażdżewski stwierdził, że opiera się na tym, co słyszy od kierownictwa.
Dzisiaj rozmawiał z panem syndykiem, który uważa, że wszystko jest kwestią pieniędzy
i sposobu płatności. Szpital pracuje normalnie i gwarantuje, że nie odbiega to od pracy innych
szpitali. Większość kontraktów, spraw, które wymagają zawierania umów jest zawierana
w ten sposób, że partnerzy wymagają zaliczek, przedpłat, czy wręcz czasami całej płatności
i one są realizowane. W tej chwili NFZ przekazuje systematycznie pieniądze i te pieniądze na
razie na to wystarczą. Rzeczywiście zabiegi planowe są wstrzymane, tak jak w każdym
szpitalu. Trudno powiedzieć, jaka byłaby reakcja na następne zakupy. Z tym problemem
jeszcze się nie spotkali. Po rozmowie z panem syndykiem wie, iż planuje zakończenie spraw
związanych z przeprowadzeniem szpitala do nowego właściciela najpóźniej do końca
czerwca. Dodał, że sytuacja nie tylko szpitala ale wszystkiego jest dzisiaj nienormalna.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
Wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
w tym organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z uwzględnieniem sprawozdania
z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Giżyckim, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Giżyckim za rok 2019.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są uwagi i pytania do przedstawionego sprawozdania.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu zapoznała się ze Sprawozdaniem nie
zgłaszając uwag.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.112.2012 Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 31 maja 2012 r. dot. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Uchwała Nr XVIII.112.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 maja 2012 r. ustala
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. W chwili
podejmowania w/w uchwały na terenie Powiatu Giżyckiego funkcjonowało mieszkanie
chronione przy Domu Św. Faustyny „Wielkie Serce” Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku.
Obecnie na terenie Powiatu Giżyckiego nie ma mieszkania chronionego. Rodzi to
konieczność zawarcia umowy z innym powiatem prowadzącym mieszkanie chronione,
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w którym osoba z Powiatu Giżyckiego może w razie takiej potrzeby zostać umieszczona. Stąd
konieczność ujęcia powyższego w w/w uchwale.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.129.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.112.2012 Rady
Powiatu w Giżycku z dnia 31 maja 2012 r. dot. ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym została podjęta – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Giżyckiego
od dnia 1 września 2019 r.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych po 1 września 2019 roku, zarówno tych, dla których
Powiat Giżycki jest organem prowadzącym, jak również tych prowadzonych przez inne
organy, mających siedzibę na obszarze powiatu.
Działając na podstawie art. 213 i art. 214 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) Rada
Powiatu w Giżycku w dniu 23 lutego 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII.174.2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. W załączniku
do uchwały przyjęty został m.in. projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez Powiat
Giżycki, a także inne organy prowadzące, na okres od dnia 1 września 2019 roku. Z kolei
uchwałą Nr XXIX.181.2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rada Powiatu dostosowała sieć
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego przepisami prawa oświatowego.
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z kolejnym etapem realizacji reformy prawa
oświatowego – od 1 września 2019 roku w polskim systemie oświaty przestały funkcjonować
szkoły ponadgimnazjalne, a dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące i dotychczasowe
czteroletnie technika, uległy z mocy prawa przekształceniu odpowiednio w czteroletnie licea
ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika. Zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 5 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, do ustalenia
obowiązującego po dniu 1 września 2019 roku planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych
przez inne organy prowadzące, zastosowanie mają przepisy art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.). W planie sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych uwzględnia się ponadto klasy dotychczasowych
publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz dotychczasowych czteroletnich
techników, prowadzonych przez powiat i inne organy. W myśl art. 148 ust. 1a przepisów
wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022
w nowo tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz liceach powstałych
z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów, prowadzi się klasy dotychczasowego liceum
trzyletniego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do momentu likwidacji tych
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klas zgodnie z art. 147 tejże ustawy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku nowo
utworzonych pięcioletnich techników, w których w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023
będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ich likwidacji zgodnie z art. 153 ustawy.
W stosunku do zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX.181.2017 Rady Powiatu w Giżycku w dniu
30 marca 2017 r. planu sieci szkół, w w/w planie nastąpiły zmiany polegające na pominięciu
szkół obecnie już nie funkcjonujących tj. Branżowej Szkoły I stopnia Centrum Edukacji
Niepublicznej w Wydminach Sp. z o.o. zlikwidowanej przez organ prowadzący szkołę oraz
szkół dla młodzieży prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe Edukacja w Giżycku Piotra
Jerzego Trejnisa – Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Brunona w Giżycku
oraz Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.
Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z realizacją odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 1, „wstrzymujący się” – nie było.
Uchwała Nr XVII.130.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Giżyckiego
od dnia 1 września 2019 r. została podjęta – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku Szkoły Policealnej Nr 4.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Uchwała niniejsza poprzedza podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku. Proces likwidacji szkoły
wchodzącej w skład zespołu szkół lub placówek, poprzedzony jest wyłączeniem jej ze
struktury zespołu. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, likwidacji szkoły wchodzącej
w skład zespołu, dokonuje się dwuetapowo. Po pierwsze należy organizacyjnie wyodrębnić
szkołę z zespołu na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, a następnie tak wyodrębnioną szkołę zlikwidować, przy zastosowaniu art. 89
ustawy. Wyłączenie z zespołu dokonywane jest z dniem 31 sierpnia danego roku.
W przypadku wyłączenia szkoły/placówki z zespołu, zgodnie z art. 91 ust. 7a pkt 2 ustawy
Prawo oświatowe, przepisów ustawy dot. procedury założenia szkoły/placówki lub jej
likwidacji nie stosuje się.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
E. Januszkiewicz stwierdziła, że oświata dryfuje w bardzo niewłaściwym kierunku
i zastanawia się, ile jeszcze jest szkół nierentownych, nad likwidacją ilu z nich będziemy się
zastanawiać. Szkoły są traktowane jak biznes, który ma na siebie zarobić a najlepiej przynieść
jeszcze zysk finansowy. Zapominamy, że szkoły nie są od zarabiania, ale czasy się zmieniają
i okazuje się, że szkoły również muszą myśleć biznesowo. W związku z tym, że od 30 do
40% budżetu powiatu to subwencja oświatowa zastanawiałaby się nad jej zwiększeniem a nie
zmniejszeniem. Może to jest czas na próbę znalezienia takiego zawodu, który miałby
najwyższe wagi, zmienne i tym samym dawałby większą subwencję. Chętni do likwidowanej
szkoły byli co roku, tylko nie w wymaganej ilości. Klasy nie były otwierane z powodu progu
ustalonego na 25 osób. Za 2 i 3 lata młodzież z podwójnego rocznika będzie szukała ofert
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dalszego kształcenia. Uważa, że wstrzelenie się we właściwe prognozowanie z ofertą
skłoniłaby uczniów podwójnego rocznika do kontynuowania nauki w Giżycku. Chce
zauważyć, że bez próby prognozowania inne szkoły również mogą mieć ten sam problem.
Szkoła tak wyposażona powinna rozwijać swoją ofertę a nie ją likwidować. Zwróciła uwagę,
że Związek Nauczycielstwa Polskiego również przedstawił opinię negatywną z uwagi na
niebezpieczeństwo utraty etatów przez nauczycieli zatrudnionych w internacie CKZiU.
Będzie głosowała przeciw uchwałom.
Starosta M. Drzażdżewski stwierdził, że uchwała dotyczy szkoły policealnej, która już nie
funkcjonuje i nie ma naboru od paru lat. Nie jest prawdą, że do tej szkoły zgłaszało się tyle
osób, że można by otworzyć oddział. Również w innych szkołach nie tworzymy oddziału dla
paru osób, bo po prostu nas na to nie stać. Dzisiaj szkoły policealne umierają w całym kraju,
bo nie są atrakcyjne dla młodzieży, która kończy liceum, bo młodzież woli iść na studia
zawodowe trzyletnie. Program szkolny w szkołach policealnych trwa dwa lata. Nauka przez
trzy lata w szkole wyższej zawodowej kończącej się licencjatem jest bardziej atrakcyjna.
Dowodem na to jest nasza druga Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej, gdzie uczą się
osoby dorosłe, które pracują, nie są bezpośrednio po szkole i korzystają z trybu
wieczorowego bądź zaocznego. Kwestia, że ZNP obawia się o pracę w internacie dla
nauczycieli – nie ma takiej obawy. Internat dla CKZiU mimo, że następna uchwała mówi
o likwidacji, fizycznie będzie istniał, bo będzie w połączonym CKZiU i musi istnieć, bo
szkoła prowadzi kursy, na które przyjeżdża młodzież z innych miast. Mówimy tu
o formalnych przekształceniach, które są niezbędne ze względu na realizację przepisów
i właściwego postępowania a nie fizycznej likwidacji. Bardzo prosi, żeby na to zwrócić
uwagę.
J. Łożyński powiedział, że w znamienitej części popiera wypowiedź radnej E. Januszkiewicz.
Argumenty przytoczone są w zasadzie zgodne z tymi, które wcześniej na komisjach
artykułował. Do tego głosu chciałby jeszcze dołączyć samo przygotowanie procesu zmiany
w naszej strukturze oświatowej, który toczy się od stycznia. Cały ten proces podzielony jest
na fragmenty. Na dzisiaj nie ma uchwały zasadniczej, która przenosi Szkołę Policealną im.
Hanny Chrzanowskiej do struktury CKZiU. Proces ten jest kiepsko przygotowany.
Uzasadnienie dla niego jest mgliste. Do tej pory nie zna rzeczywistego powodu. Szkoła do
dnia dzisiejszego legitymuje się ponad setką uczniów. Dokładnie należałoby zbadać
wszystkie przyczyny, z którymi te szkoły się borykają. Kształcenie zawodowe ma jeszcze
długą perspektywę mając na względzie nawet obecną sytuację związaną z koronawirusem.
Rynek pracy jest zdestabilizowany i być może, ta szkoła, o której mówimy, że legitymuje się
słabym naborem w każdej chwili może stać się hitem. Rzeczywistość, która była jeszcze
w styczniu, lutym, kiedy analizowaliśmy projekty uchwał intencyjne obecnie jest inna. Na
dzisiaj należy jeszcze raz sytuację przeanalizować. Wszelkie zmiany w strukturze szkoły,
które w zasadzie destabilizują dwie jednostki oświatowe należałoby wstrzymać. Umożliwia to
rozporządzenie MEN, które dopuszcza przedłużenie kadencji obu dyrektorów o jeden rok.
Przypomniał, że na październik zaplanowany jest temat: „Strategia rozwoju oświaty Powiatu
Giżyckiego: szanse, zagrożenia, wyzwania”. W gronie rady łącznie z gronem pedagogicznym
mogliby urzeczywistnić otoczenie, które nas wówczas będzie otaczało. Te wszystkie wnioski
mogliby jeszcze raz przemyśleć. Dzisiaj będzie głosował przeciw uchwałom.
Starosta M. Drzażdżewski odniósł się do stwierdzenia, że powody są mglista. Powody, które
przedstawia są jasne. Dotychczasowe lata pokazywały, że te dwie placówki ograniczają się,
nie ze swojej winy, ale z winy systemu, bo szkoły policealne wypierane są przez szkoły
wyższe licencjackie. Drugi powód to niż demograficzny i mniejsza liczba chętnych do nauki.
A dlaczego ten moment to powtarza enty raz, że w tym roku kończą się kadencje dwóch
dyrektorów dwóch placówek. Mamy okazję wykorzystać ten moment, żeby zamiast dwóch
konkursów zrobić jeden na dyrektora dwóch placówek. Być może nowa osoba będzie miała
jakiś pomysł, żeby jeszcze przez jakiś czas te formy nauczania pociągnąć, ale pewnych
procesów nie zatrzymamy i nie czarujmy rzeczywistości.
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Wicestarosta M. Sieroński powiedział, że zbliżający się potencjalny a w zasadzie prawie
pewny kryzys jest kolejnym argumentem za połączeniem. Większe ośrodki edukacyjne będą
miały większe szanse, żeby się utrzymać. Oferta edukacyjna nie zniknie jeśli połączymy te
szkoły, a wręcz przeciwnie będzie mogła zostać bardziej rozwinięta. Argument, żeby
pozostawić w takiej formie jak jest, teraz w czasie zbliżającego się kryzysu, jest nietrafiony.
Starosta M. Drzażdżewski dodał, że kuratorium zawsze z reguły było przeciwne zbyt
szybkiej likwidacji szkół. Tutaj likwidujemy to, czego nie ma i w rezultacie chcemy połączyć
te dwie placówki. Kuratorium dostrzega w tym sens i wyraziło to w swojej pozytywnej opinii.
Również jeden ze związków nauczycielstwa nie dostrzegł żadnego zagrożenia dla
pracowników i wyraził opinię pozytywną. Te trzy projekty są tylko i wyłącznie kwestią
organizacyjną i funkcjonalną wynikającą z faktu, że w tym roku kończy się kadencja
dyrektorów tych placówek.
M. Lemecha powiedział, że każdy z radnych ma prawo do swoich poglądów, jednak
ważniejsze jest przekonanie, że my jako całość podejmujemy logiczne uchwały. Po drugie
trzeba usystematyzować pewne pojęcia, otóż szkoła policealna nie jest konkurencją dla szkoły
licencjackiej, dlatego że do szkoły policealnej idzie uczeń, który nie zdał matury, więc nie
może pójść na studia. Wydaje mu się, że sytuacja tej szkoły wiąże się z trudnościami z bazą
do kształcenia zawodowego. Na terenie Giżycka i okolic jest mało zakładów pracy, w których
można zdobyć atrakcyjny zawód, a inne formy zastępcze zostały zlikwidowane. I to jest ten
zasadniczy punkt widzenia osób, które nie chcą przyjść do tej szkoły. Jeżeli za jakiś czas
będzie potrzeba w szkole policealnej utworzyć nowy kierunek, to możemy zawsze to zrobić.
W związku z tym proponuje przejść do głosowania, bo dalsza dyskusja chyba nikogo nie
przekona w stosunku do tego, co na ten moment myśli w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i 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 z projektem uchwały ale nie wydała
opinii w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 11, „przeciw” – 3, „wstrzymujący się” – 2.
Uchwała Nr XVII.131.2020 w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku Szkoły Policealnej Nr 4 została podjęta – stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Giżycku,
ul. Aleja 1 Maja 30, dla której organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Proponowany projekt uchwały dotyczy likwidacji szkoły, która formalnie istnieje
w powiatowym systemie edukacji, ale do której nie dokonano naboru od roku szkolnego
2013/2014.
Szkoła Policealna Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku
została powołana Uchwałą nr XL/333/202 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25.06.2002 r. jako
Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcąca młodzież w zawodzie technik ekonomista.
W roku 2003 wprowadzono nowy kierunek kształcenia tj. technik usług kosmetycznych.
Po roku 2013/2014 nabór do szkoły ogłaszano rokrocznie, jednakże nie zgłosiła się
wymagana liczba kandydatów. Wobec istniejącego niżu demograficznego wszystko wskazuje
na to, iż szkoła nie zostanie reaktywowana. W dniu 8 listopada 2012 r. Rada Powiatu
w Giżycku uchwałą nr XXII.141.2012 zadecydowała o likwidacji niektórych szkół, których
organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, jednakże na wniosek dyrektora szkoły
z procedury likwidacyjnej wyłączono wówczas Szkołę Policealną Nr 4.
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Likwidacja szkoły wymienionej w projekcie uchwały, nie spowoduje utraty szansy na
zdobycie poszukiwanych zawodów oraz nie wpłynie na pogorszenie sytuacji zawodowej osób
zatrudnionych. Nowa struktura szkół ponadpodstawowych zapewnia dorosłym możliwość
kształcenia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto w Powiecie Giżyckim
istnieje szkoła policealna, która daje możliwości kształcenia w powyższym typie szkoły.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu
terytorialnego, może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym
zawodzie. Warunek ten nie dotyczy tej szkoły, ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiada
żadnych słuchaczy. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy
przed terminem likwidacji szkoły, zawiadomić o zamiarze jej likwidacji: rodziców uczniów
(w przypadku szkoły dla dorosłych- uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkoły danego
typu.
W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Powiatu w Giżycku, podjęła uchwałę nr XV.117.2020
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku. Projekt uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji Szkoły
Policealnej nr 4 został pozytywnie zaopiniowany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora
Oświaty, a także związki zawodowe zrzeszające nauczycieli tj. Związek Nauczycielstwa
Polskiego Zarząd Oddziału w Giżycku oraz Międzyzakładową Organizację Związkową
Pracowników Oświaty NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Wilkasach.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 9, „przeciw” – 3, „wstrzymujący się” – 4.
Uchwała Nr XVII.132.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Giżycku, ul.
Aleja 1 Maja 30, dla której organem prowadzącym jest Powiat Giżycki została podjęta –
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
W związku z planowanym włączeniem Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej
w strukturę CKZiU istnieje konieczność likwidacji jednego z internatów ponieważ w zespole
nie mogą funkcjonować dwie placówki tego samego typu. Internat Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego funkcjonuje w
budynku
internatu Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych. Jest to wydzielone dla CKZiU jedno piętro. Po formalnej
likwidacji internatu CKZiU nie zmniejszy się liczba miejsc dostępnych uczniom ponieważ
będą korzystali z internatu przy ul. Sikorskiego oraz w dalszym ciągu z miejsc w internacie
mieszczącym się w budynku ZSEiI. Opiekę wychowawczą nad uczniami, tak jak obecnie,
sprawować będą wychowawcy CKZiU.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), szkoła publiczna, może być zlikwidowana z końcem roku
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także
kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Szkoła lub placówka publiczna
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prowadzona przez jst może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty.
Uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr XV.118.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku
rozpoczęto procedurę likwidacji. Postanowieniem Nr 19 z dnia 03 marca 2020 roku
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w przedmiocie likwidacji
internatu z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Jednocześnie o zamiarze likwidacji zostały
poinformowane związki zawodowe zrzeszające nauczycieli – Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Wilkasach nie wniosła
uwag do projektowanych zmian przedstawiając opinię pozytywną, Związek Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Giżycku przedstawił opinię negatywną z uwagi na niebezpieczeństwo
utraty etatów przez nauczycieli zatrudnionych w internacie CKZiU.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu racjonalizację gospodarowania obiektami
szkolnymi, co pozwoli na lepsze zarządzanie bazą lokalową. Uchwała ma charakter formalno
– organizacyjny, a proponowana zmiana organizacyjna nie wpłynie negatywnie na dostępność
miejsc noclegowych w internatach.
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 Spraw Społecznych i Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 11, „przeciw” – 3, „wstrzymujący się” – 2.
Uchwała Nr XVII.133.2020 w sprawie likwidacji Internatu w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku została podjęta – stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 15. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2019.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są uwagi i pytania do przedstawionego sprawozdania.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu zapoznała się ze Sprawozdaniem nie
zgłaszając uwag.
Ad. 16. Ocena realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020” w roku 2019.
Ocena stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są uwagi i pytania do przedstawionej oceny.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu zapoznała się z Oceną nie zgłaszając
uwag.
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Dochody:
Rozdz.75618 (dochody) – zwiększa się plan dochodów pobieranych przez Zarząd Dróg
Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł.
Dochody i wydatki:
Rozdz.80102 – plan dochodów na rok 2020 zwiększa się o kwotę 6.166 zł tytułem
dofinansowania projektu pn. „Współpraca sukcesem w terapii”. Powiat Giżycki jest
partnerem w projekcie realizowanym w okresie wrzesień 2020 – marzec 2022 wraz z miastem
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Alytus na Litwie. Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu integracji społecznej
dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach, poprawa warunków skutecznej terapii,
podpisanie umów o współpracę i wdrożenie wspólnego systemu integracji społecznej.
Na wkład własny przesuwa się środki w kwocie 1.090 zł z rozdz.75085
Wydatki:
Rozdz.60014 – zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie
91.831 zł na utrzymanie dróg powiatowych (w tym zakup materiałów do wykonywania
remontów cząstkowych) oraz w kwocie 8.169 zł na dokonanie w Zarządzie Dróg
Powiatowych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości wynikającej
z obowiązujących przepisów.
Rozdz.85510 – zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę przez Dom dla Dzieci JAŚ
kary umownej z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z operatorem świadczącym
usługi telekomunikacyjne. Nowy operator został wyłoniony w celu optymalizacji kosztów dla
grupy zakupowej obejmującej jednostki organizacyjne Powiatu.
§ 2 uchwały – Zgodnie z art. 258 ust.1 pkt 4 organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania w/w zmian. W przypadku braku
upoważnienia, tego rodzaju zmian może dokonywać wyłącznie Rada Powiatu. Biorąc pod
uwagę fakt, iż dochody z budżetu środków europejskich mają ściśle określone przeznaczenie,
ich wprowadzenie do planu budżetu (po stronie dochodów i wydatków) może – zdaniem
ustawodawcy - nastąpić także na mocy decyzji zarządu JST. Oba organy są bowiem związane
przeznaczeniem uzyskanych środków a treść zmiany przesądzona umową zawartą
z dysponentem środków (np. instytucją zarządzającą). Upoważnienie usprawni dokonywanie
zmian budżetu związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pochodzących
z budżetu środków europejskich.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
Uchwała Nr XVII.134.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
została podjęta – stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 18. Sprawy różne.
J. Łożyński zgłosił formalne pytanie dotyczące przebiegu pracy Komisji Spraw Społecznych
i Edukacji, a mianowicie projekt uchwały w sprawie wyłączenia z CKZiU w Giżycku Szkoły
Policealnej Nr 4 z tego co pamięta był opiniowany. Zwrócił się do Przewodniczącej KSSiE
o przypomnienie jak faktycznie było.
Przewodnicząca KSSiE M. Dolecka powiedziała, że projekt uchwały był opiniowany
i otrzymał równą liczbę głosów za i przeciw, w związku z tym w jej ocenie nie wydano opinii.
J. Łożyński stwierdził, że jest zasadnicza różnica między brakiem opiniowania, a nie
uzyskaniem większości.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że wniosek dotyczył pozytywnego zaopiniowania projektu
uchwały. Czytamy: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 4 głosy, czyli wniosek nie uzyskał
pozytywnej opinii.
J. Łożyński stwierdził, że musimy to traktować literalnie, jeżeli wniosek brzmi o pozytywnej
opinii danego projektu uchwały i jeżeli nie uzyskuje większości tzn., że pozytywna opinia nie
uzyskała większości i nic innego. Gdyby był wniosek o negatywnej opinii i nie uzyskał
większości byłoby dokładnie to samo, ale brzmienie tego wniosku jest inne. Tu sytuacja jest
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taka, że pozytywna opinia nie uzyskała większości. Natomiast sama uchwała była opiniowana
przez Komisję.
M. Dolecka podziękowała radnemu J. Łożyńskiemu za uwagę i ma nadzieję, że następnym
razem nie popełni tego błędu.
Przewodnicząca Rady poinformowała:
1) wpłynęła interpelacja radnego J. Łożyńskiego, która została przekazana Staroście
Giżyckiemu,
2) wpłynęło stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
poparcia Apelu Inicjatywy Społecznej Ratujmy Mazury,
Z powyższymi pismami można zapoznać się w Biurze Rady.
3) w związku ze stanem epidemii uległ przedłużeniu termin składania oświadczeń
majątkowych do 31 maja 2020 r.
Ad. 19. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad XVII sesji o godz. 17:28 Przewodnicząca Rady
zamknęła obrady.
Pełny przebieg obrad został zamieszczony na nośniku informatycznym i stanowi integralną
część protokołu.

Protokołowała
Agnieszka Jarocka

Przewodnicząca Rady Powiatu
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