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Protokół Nr XXVII/2021
XXVII sesji Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 marca 2021 r.
BR.0002.3.2021
XXVII Sesję Rady Powiatu w Giżycku otworzyła w trybie zdalnym o godz. 16.00
Przewodnicząca Rady Powiatu Monika Łępicka-Gij. Oświadczyła, iż w posiedzeniu
uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu online uczestniczyli: mł. insp. Przemysław Rawa – Komendant
Powiatowy Policji w Giżycku, Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Giżycku.
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 przystąpiła do realizacji porządku obrad. Poinformowała,
że w statutowym terminie nie wpłynęły uwagi do protokołu XXVI sesji Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 25 lutego 2021 r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXVI/2021.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Protokół XXVI sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2021 r. został przyjęty.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o wnioski i uwagi do porządku obrad.
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXVII sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Przyjęcie przez Radę protokołu XXVI sesji z dnia 25 lutego 2021 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Powiecie Giżyckim wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2020 r.
7. 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 2020.
8. Informacja na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach
i związkach oraz wywiązywanie się z porozumień i umów partnerskich (w tym
współpraca międzynarodowa) w roku 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
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Ad. 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
Starosta M. Drzażdżewski przedstawił Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu
Powiatu:
1. Przyznaliśmy dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych zleconych sektorowi pozarządowemu na rok 2021. Przedstawił przyznane
dotacje.
2. Poinformował o sytuacji spowodowanej epidemią w powiecie. Wzrost zakażeń
dotknął również Powiatowy Urząd Pracy, gdzie trzeba było zawiesić funkcjonowanie
jednostki na tydzień. Wnioski przedsiębiorców były cały czas przyjmowane. W tej
chwili PUP wraca do normalnego trybu pracy.
3. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
pozyskał ponad 177.000 zł na realizację projektu: „Wsparcie placówek doskonalenia
nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
4. Podpisaliśmy umowę z Giżyckim Klubem Sportowym Mamry oraz Młodzieżowym
Towarzystwem Sportowym o współpracy związanej z utworzeniem klasy Mistrzostwa
Sportowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku.
5. Rozpoczęliśmy realizację projektu „Sport dla wszystkich” w ramach programu
współpracy Litwa – Polska. W tym zakresie 10 nauczycieli wychowania fizycznego
z Powiatu Giżyckiego i 10 nauczycieli z Alytus na Litwie rozpoczęło cykl spotkań
wymiany doświadczeń z rocznego nauczania zdalnego.
6. Przyjęliśmy opracowany przez Koordynatora ds. dostępności plan działań na rzecz
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 20212022. Ponadto dzisiaj zapoznali się z Raportem o stanie zapewnienia dostępności,
do złożenia którego są zobowiązani koordynatorzy w poszczególnych publicznych
jednostkach organizacyjnych.
Starosta M. Drzażdżewski zwrócił się do radnych o pytania i uwagi do przedstawionego
sprawozdania.
T. Szostkowski powiedział, że bardzo go cieszą sportowe inicjatywy. Poprosił, żeby o takich
sprawach informować go wcześniej z racji jego zawodowych obowiązków, aby je razem
koordynować. Wtedy będzie wiedział jak i kiedy ewentualne środki z jego strony na dane
działania mogą być udostępnione.
Starosta M. Drzażdżewski podziękował za chęć współpracy i pomocy. Dodał, że jak tylko
klasa ruszy będzie można określić te zadania i współpracę.
T. Szostkowski powiedział, że klasy Mistrzostwa Sportowego, czy inne grupy jak najbardziej
powinny się zwracać do Centralnego Ośrodka Sportu o możliwość współpracy. Ta możliwość
jest i to w wielu przypadkach nawet nieodpłatnie.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że nie omieszka tej deklaracji przekazać już jutro
szefom klubów.
E. Januszkiewicz przypomniała, że na ostatniej sesji Starosta wspominał o debacie
dotyczącej naboru do szkół średnich i o jej efektach miał poinformować na dzisiejszej sesji.
Zapytała, czy te efekty dotyczyły naboru do klasy sportowej, czy jeszcze czegoś innego.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że informował o debacie, bo ustalali ile oddziałów
określą poszczególne szkoły, do których ogłoszą nabór. Szkoły ogłosiły już nabór. Miejsca
dla wszystkich potencjalnie chętnych absolwentów szkół podstawowych są zapewnione.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
J. Łożyński powiedział, że cyklicznie powraca jego pytanie dotyczące Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska. W 2019 r. złożył interpelację w sprawie programu.
W 2020 r. Rada rozpatrzyła skargę w tej sprawie, uznając ją za zasadną. W uzasadnieniu
uchwały przedstawiony jest termin przedłożenia przez Zarząd programu na 1 stycznia br.
Zapytał, co dalej.

3
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że program jest gotowy, ale żeby przekazać go
Radzie do uchwalenia musi uzyskać stosowne uzgodnienia z różnymi instytucjami. Zwrócili
się do Sanepidu o uzgodnienie. Sanepid uznał, że program nie wymaga dodatkowych
uzupełnień. Natomiast Wojewódzka Dyrekcja Ochrony Środowiska stwierdziła, że program
wymaga opracowania studium oddziaływania na środowisko. Ponownie zwrócił się do
Dyrekcji, czy jest konieczność dodatkowych opracowań, tłumacząc, że powiatowe
przedsięwzięcia ujęte w programie dotyczą kwestii związanych z zastosowaniem odnawialnej
energii na budynkach publicznych, przebudowy i remontów dróg, ale nie budowy nowych
dróg w nowych terenach. Czeka na odpowiedź. Dodał, że nasze główne działania, poza tymi
związanymi z drogami, czy budynkami publicznymi, które powinny poprawiać względy
ekologiczne, dotyczą edukacji ekologicznej, więc czegoś co nie ingeruje w środowisko.
J. Łożyński powiedział, że jednym z kluczowych punktów przyjmowanego w ubiegłym roku
budżetu na ten rok był wzrost wynagrodzenia pracowników Starostwa. Zapytał, jak ten punkt
jest, czy będzie realizowany i w jakiej formie.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że będzie realizowany. W tej chwili analizuje
kwestie ile i od kiedy można przeprowadzić podwyżkę. Decyzje nastąpią w kwietniu.
J. Łożyński powiedział, że powraca problem z mostem obrotowym, którym zarządzamy.
10 marca przeprawiły się tam trzy samochody o masie własnej 16 ton, a jeżeli były
załadowane mogły osiągnąć 42 tony każdy. Zapytał, czy Zarząd uważa, że dotychczasowe
rozwiązanie jest wystarczające. Oznakowanie z przepisów ruchu drogowego kierowcy
pojazdów ciężarowych ignorują. I albo zdejmijmy te ograniczenia i niech wszyscy jeżdżą,
albo spróbujmy podjąć działania, które okażą się skuteczne.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że jest to pytanie z serii, co zrobić, żeby kierowcy nie
przekraczali prędkości na drodze. Najlepszą metodą na kierowców nieprzestrzegających
przepisów ruchu drogowego jest kieszeń. Ostatnie zdarzenie, które miało miejsce będzie
miało kontynuację, bo pomaga w tym monitoring miejski, który pozwala ustalić numery
samochodów a tym samym sprawcę, który odpowie za wykroczenie. Poprosił, żeby
powiedzieć, co może tam spowodować ograniczenie ruchu ciężarowego, to zaraz to
wprowadzą. Poza monitoringiem, apelem, postawieniem znaku nie wie, co można jeszcze
zrobić. Most nie może być zamknięty dla ruchu.
J. Łożyński powiedział, że apeluje o skuteczne rozwiązanie, a nie takie, które cokolwiek
udają. Obecny jest Komendant Policji, który wie jakie metody są skuteczne. Jakaś akcja
mandatowa, która zdyscyplinuje kierowców naruszających przepis drogowy, bo kierowcy
takie informacje sobie przekazują. Jeżeli obyczajem staje się naruszanie znaku drogowego, to
jest on nieskuteczny. Egzekwując te przepisy sytuacja staje się klarowna. Stosowna kara dla
jednego, czy dwóch kierowców powstrzymałaby następnych przed przekraczaniem tego
mostu.
Komendant Powiatowy Policji powiedział, że nie są w stanie ustalić kiedy te pojazdy
wjeżdżają, bo nie odbywa się to systematycznie. Drobne sygnały docierały do nich i wtedy
zabezpieczają monitoring z Urzędu Miasta i egzekwują zachowanie prawidłowe przez
kierowców oraz wykonują z nimi czynności, które różnie się kończą. Nie jest wstanie teraz
powiedzieć ile to było mandatów. W tym temacie idą w kierunku ustalania z monitoringu.
Jeżeli monitoring z Urzędu Miasta i ta kamera byłaby bardziej nadzorowana, wtedy jeżeli
osoba stwierdza coś takiego, zabezpiecza na kamerze i w trybie ekspresowym powiadamia
dyżurnego a my zatrzymujemy pojazd do kontroli. Podda temat dyskusji, analizie i spróbują
skutecznie zapobiec tego rodzaju procederowi.
J. Łożyński powiedział, że na ul. Warszawskiej nowość, czyli blue box wyparował, jest
niewidoczny, czy coś z tym zrobimy.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że odnawiane będą znaki poziome.
J. Łożyński zapytał, czy w technologii, która przetrwa dłużej niż 2 miesiące.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że o technologię zapyta Zarząd Dróg Powiatowych
i zasygnalizuje kwestię trwałości.
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T. Szostkowski odniósł się do kwestii mostu stwierdzając, że tam powinna być bardzo duża
informacja, że przejazd przez most jest monitorowany. To jest taki straszak dla ewentualnych
sprawców wykroczenia drogowego.
J. Łożyński powiedział, że taka informacja tam jest, ale to nie jest wielka tabliczka. Dodał, że
mamy możliwość oznaczania obiektów zabytkowych stosownym znakiem. Oprócz dużej
informacji, że obiekt jest monitorowany można jeszcze zawiesić informację widoczną dla
kierowcy, że jest to obiekt zabytkowy. To też w pewnym procencie powstrzymywałoby
kierowców przed przekroczeniem mostu.
T. Szostkowski zaproponował postawić dużą tablicę, że obiekt jest zabytkowy
i monitorowany.
Starosta M. Drzażdżewski podsumował, że jest to dobra podpowiedź.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Powiecie Giżyckim wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2020 r.
Informacja znajduje się przy protokole XXVI sesji z dnia 26 lutego 2021 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że po raz drugi zajmują się informacją. Temat był
przedmiotem pracy Komisji Spraw Społecznych i Edukacji. Zapytała, czy są uwagi i pytania
do przedstawionej informacji.
E. Januszkiewicz zwróciła uwagę na aspekt przestępczości. Dynamika ogólna przestępczości
w mieście Giżycko spada, natomiast w gminach Powiatu Giżyckiego rośnie. Jako mieszkanka
gminy z niepokojem odebrała tą informację.
Przewodnicząca Rady dodała, że jej niepokój również wzbudziła przestępczość w zakresie
dynamiki ogólnej, ale i przestępczości w 7 kategoriach, w szczególności bardzo duży wzrost
w gminach, w tym w Wydminach, natomiast jeżeli chodzi o wykrywalność to w Wydminach
jest najniższa. Niepokoi ta informacja za ostatni rok i prosi o komentarz, dlaczego tak się
dzieje.
Komendant Powiatowy Policji przedstawił liczby dotyczące dynamiki przestępczości
w roku 2019 i 2020. Mówiąc o dynamice można tak odbierać, że wzrasta przestępczość, ale
również ze wzrostem tej przestępczości idzie wzrost jej wykrywalności. Nie można tego
interpretować w taki sposób, że jeżeli po kilka zdarzeń jest więcej w danym roku, to nie
wiadomo, co się dzieje na terenie gmin. Najwięcej tych zdarzeń jest w sezonie. Jeżeli
przyjeżdżają turyści to i za nimi przyjeżdżają złodzieje. Być może warto pochylić się nad tym
problemem, żeby również radni się włączyli do pomocy w zakresie zwiększenia ilości
policjantów, których mogą przyjąć na sezon letni, co się wiąże z pokryciem kosztów
w zakresie ich zakwaterowania i wyżywienia. Co roku w tego rodzaju przedsięwzięciu
uczestniczy Miasto Giżycko, Miasto i Gmina Ryn oraz teraz również Gmina Wydminy.
Ta przestępczość to są małe liczby i nie widzi tu jakieś tragedii. Robią wszystko, co mogą,
podejmują różne działania i wydaje się, że wszystko, jeżeli chodzi o działalność Komendy
Powiatowej Policji w Giżycku zmierza w dobrą stronę. Po analizie ogólnej przestępczości
widać, że jest jej mniej, wykrywalność z roku na rok rośnie, ilość skierowanych służb
patrolowo-obchodowych również wzrasta. Przedstawił dane dotyczące odbytych służb
patrolowych od roku 2018. Stwierdził, że jest to przyzwoity wynik, ale nigdy nie jest tak,
żeby nie mogło być lepiej, dlatego ciągle nad tym pracują.
O godz. 16:53 do obrad online dołączył radny M. Nowakowski. Od tej pory w sesji
uczestniczyło 17 radnych.
E. Januszkiewicz stwierdziła, że rzeczywiście o tragedii nikt tutaj nie mówi. Zwróciła tylko
uwagę na dynamikę, która zachodzi. Wskazany powód to sezonowość i ludzie napływowi.
W mieście Giżycko mimo sezonowości ta przestępczość nie rośnie, tylko spada. Wynika
z tego, że miasto jest bardzo dobrze obstawione patrolowo, natomiast posterunki wiejskie nie.
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Komendant Powiatowy Policji powiedział, że prosi jeszcze raz zwrócić uwagę o jakich
liczbach mówimy.
E. Januszkiewicz stwierdziła, że nie mówimy o liczbach, tylko o tendencji wzrostowej.
Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że tendencja wzrostowa to też liczby.
Przedstawił liczby dotyczące wykrywalności, które wzrastają. Stwierdził, że nie rozumie o co
radnej chodzi, która skupiła się na dynamice, ale patrząc na wykrywalność w 7 kategoriach
poza lekkim spadkiem w Wydminach wszędzie są zwyżki.
E. Januszkiewicz powiedziała, że różnica polega na tym, że ona skupiła się na
przedstawionej dynamice przestępczości, a Komendant wskazuje wykrywalność. Jeżeli wg
Komendanta nie ma nic do naprawienia można to zostawić w taki sposób.
Komendant Powiatowy Policji stwierdził, że nie powiedział, że nie ma nic do naprawienia.
Niepokoi dynamika przestępstw, ale gorzej by było, gdyby przy dynamice przestępstw nie
byłoby wykrycia tych przestępstw. Jeżeliby byłoby więcej służb patrolowo-obchodowych,
gdyby mogli wysłać w teren 2-3 razy więcej policjantów, to na pewno tej przestępczości
byłoby mniej.
E. Januszkiewicz stwierdziła, że właśnie o to chodzi.
J. Łożyński powiedział, że w pewnym sensie przyznaje Komendantowi rację, bo jest to
prawo małych i dużych liczb. Przy dużych liczbach w mieście Giżycko wygląda to
sensownie, natomiast w małej gminie jedno, czy dwa zdarzenia zmienia dynamikę.
Sporządzając ten wykres w odniesieniu do liczby mieszkańców danej gminy wskaźniki
byłyby porównywalne. Dzieląc liczbę zdarzeń przez liczbę mieszkańców wyszłoby, że
w małych gminach przestępczość byłaby ok 30% mniejsza niż w mieście Giżycko.
J. Karpiński powiedział, że wszyscy zapominamy jaki to był rok, że turyści nie pchali się do
miast do hoteli, bo były ograniczenia. Natomiast każde wolne pomieszczenie na terenach
wiejskich było zajęte, gdzie procedura przestrzegania zasad schodziła na margines. Mówienie
o dynamice nie uwzględniając tego jest pewnym nieporozumieniem. Uważa za
nieuzasadnione pretensje do Komendanta, bo rzeczywiście policjantów było widać wszędzie,
są aktywni i kreatywni za co dziękuje. Jeżeli ten rok będzie też zamknięty na granicy dla
świata, to tych ludzi znowu się zjedzie a za tym ściągnie też inny świat, który chce z tego
skorzystać.
T. Szostkowski stwierdził, że generalnie za pojawianiem się przestępstw odpowiada również
wychowanie. Wchodzi nowe pokolenie, coraz młodsi pojawiają się złodzieje i tu ważna jest
rola rodziców, tego co media przedstawiają. To nie jest tak, że jest to wina policji. Jest za
tym, co Komendant mówi, że jednak wykrywalność jest dla nas najważniejsza.
J. Łożyński zapytał, czy zasoby policyjne w Giżycku i w okolicy są wzmacniane w okresie
sezonu letniego.
Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że co roku na sezon letni przyjeżdżają
policjanci. Ich liczba zależna jest od posiadanych, czy pozyskanych środków na ten cel, ale to
też nie jest tak, że jest to bez limitu.
W. Strażewicz powiedział, że zmorą naszej jednostki od wielu lat były tzw. wakaty. Zapytał
jak wygląda sytuacja i jak wygląda problem ewentualnie naboru młodych kandydatów na
policjantów, czy dzisiaj w dobie zmniejszonego poziomu bezrobocia, zwiększonych płac poza
służbami, czy nie ma z tym problemów.
Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że na chwilę obecną mają 7 wakatów. Mają
już policjantów świeżo przyjętych, którzy czekają na odbycie szkolenia. Opracowują też
nowych kandydatów, którzy mieliby przyjść do służby. Kandydat musi przejść badania,
egzamin, wymagania określone dla kandydatów są dość wysokie. Jest też określona liczba
osób chętnych służyć w naszej jednostce z terenu kraju, ale nie zawsze mogą przyjść, bo ich
przełożeni nie wyrażają na to zgody, ale taka aktywność jest.
W. Strażewicz stwierdził, że 7 wakatów to dosyć dużo, bo ile to służb, patroli można
obsadzić. Zapytał, czy wynika to z polityki Komendanta Wojewódzkiego, czy tej całej
operacji naboru w miejsce odchodzących policjantów, czy to jest w rękach Komendanta
Powiatowego.
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Komendant Powiatowy Policji powiedział, że wakaty z niczego się nie wzięły. Miesiąc
temu było ich 4, ale odchodzą 2 osoby na emeryturę, inna osoba z przyczyn rodzinnych musi
się przenieść do innego miasta. Ograniczamy zgody na przejście do służby w innych
komendach, ale w niektórych przypadkach trudno nie zezwolić. My też nieraz pozyskujemy
policjantów z innych jednostek.
M. Dolecka zapytała, czy policjanci rezygnują z pracy w policji a rozpoczynają pracę
w wojsku.
Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że tak. Jest to sytuacja ogólnopolska, bo
wiadomo, że w wojsku płace są bardziej atrakcyjne.
M. Dolecka powiedziała, że jako społeczeństwo jesteśmy nastawieni, żeby od policji dużo
wymagać, a nikt nie mówi o tym, że sytuacja materialna w policji nie polepsza się
proporcjonalnie do obowiązków. Musimy pamiętać o tym, że od marca zeszłego roku
zmagamy się z COVIDEM i służby mundurowe policji były bardzo w to angażowane, dlatego
też może społeczność jest mniej zadowolona z działalności, co nie znaczy, że policja gorzej
pracowała.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że z punktu widzenia małej miejscowości jaką są
Wydminy wzrost przestępczości z 15 zdarzeń do 29 jest duży, dlatego z radną Januszkiewicz
zwróciły na to uwagę. Oczywiście z punktu widzenia Powiatowej Komendy Policji ten wzrost
w liczbach nie jest duży, ale dla mieszkańców jest to odczuwalne. Zgłosiła kłopot, który
doskwiera mieszkańcom Wydmin dotyczący przejeżdżających przez miasto samochodów
ciężarowych z wysokim tonażem pomimo wystawionych zakazów. Poprosiła o pomoc w tym
zakresie, żeby ograniczyć te przejazdy.
Komendant Powiatowy Policji powiedział, że temat jest im znany, niejednokrotnie
informował ich o tym Wójt Gminy Wydminy i dawno już podejmowane były ich działania.
Za miejscowością Bystry przy skręcie w lewo na Wydminy jest znak i to co jest pod tym
znakiem napisane powoduje, że nie mają w jaki sposób wyegzekwować tonażu tych
pojazdów. Na chwilę obecną słabo to wygląda i wie, że jest problem.
Przewodnicząca Rady zapytała jak sprawuje się dron, czy był już w służbie.
Komendant Powiatowy Policji powiedział, że jest to przewspaniałe urządzenie. Bardzo za to
dziękuje radnym. Sprzęt był używany w akcjach związanych z załamaniem lodu na terenie
naszych jezior oraz przy poszukiwaniu osoby zaginionej. Ten sprzęt to strzał w 10, jeżeli
chodzi o jego wyposażenie, zastosowanie i możliwości. Wychodzi, że dron jest kolejnym ich
policjantem, który wiele rzeczy potrafi, przy penetracji terenu kilkudziesięciu policjantów nie
zrobi takiej roboty, jak on w określonym czasie.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu przyjęła Informację bez uwag.
Ad. 7. 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 2020.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 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. 8. Informacja na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach
i związkach oraz wywiązywanie się z porozumień i umów partnerskich (w tym
współpraca międzynarodowa) w roku 2020.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są uwagi i pytania do przedstawionej informacji.
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Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu zapoznała się z Informacją nie
zgłaszając uwag.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2033.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie wynikającym
z planowanych zmian budżetu Powiatu na rok 2021 w celu doprowadzenia do zgodności
wielkości ujętych w WPF z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2021.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięcia aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz
okresy realizacji, uwzględniając wykonanie lat poprzednich oraz aktualne plany na rok 2021.
Dotyczy to następujących przedsięwzięć:
1) Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy - z okresem
realizacji 2020-2021 (było: 2019-2021) i łącznymi nakładami w wysokości 323.778 zł
(było: 323.788 zł),
2) Sport bez barier - z okresem realizacji 2020-2021 (było: 2019-2021),
3) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów z obszaru Krainy WJM - z łącznymi nakładami w wysokości 415.145 zł
(było: 404.138 zł),
4) Mazurska pętla rowerowa z łącznymi nakładami w wysokości 474.743 zł
(było: 472.743 zł).
Ponadto dodaje się nowe zadanie pn. Pomagajmy razem - wsparcie dla domów pomocy
społecznej w walce z epidemią COVID-19 finansowane ze środków unijnych. Realizacja tego
zadania została przedłużona z roku 2020 na rok 2021, tym samym więc zyskało ono status
przedsięwzięcia wieloletniego.
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.
Komisje: Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Spraw Społecznych i Edukacji
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 2, brak głosu – 1.
Radny T. Szostkowski z przyczyn technicznych nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XXVII.186.2021 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2033 została podjęta – stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Dochody i wydatki:
Rozdz. 80146 – zmiana dotyczy realizacji nowego projektu pn. ”Edukacja zdalna bez
tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim”. Celem projektu jest wsparcie kadr
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku,
nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli do prowadzenia lub organizowania edukacji
zdalnej, przygotowanie ww. kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym
z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. W projekcie weźmie udział 185
osób, dofinansowanie z RPO Wiedza i Rozwój wynieść ma 177.399 zł (100%).
Rozdz.85202 – zmiana dotyczy przyjęcia do realizacji kolejnego zadania ukierunkowanego
na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusaSARS-Cov-2 w domach pomocy
społecznej. Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniesie 66.432 zł
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i przeznaczone zostanie na zatrudnienie personelu do bezpośredniego kontaktu
z mieszkańcami DPS oraz na zakup środków ochrony i usług dezynfekcji.
Wydatki:
Rozdz.60014 i rozdz.60095: przesunięcia w kwocie 2.000 zł dotyczą zabezpieczenia środków
na nadzór autorski projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.
Rozdz.75085, rozdz.80115 i rozdz.85417- dotyczy przesunięć środków w łącznej kwocie
50.000 zł z planu dotacji dla schronisk młodzieżowych na zadania realizowane przez:
1) PZOSiPO - Dokumentacja techniczna do składania projektów – 20.000 zł,
2) Zespół Szkół Zawodowych:
a) Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ – 10.000 zł,
b)Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej infrastruktury
światłowodowej kolidującej z budową boiska ZSZ – 20.000 zł
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.
Komisje: Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Spraw Społecznych i Edukacji
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 11, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 5, brak głosu – 1.
Starosta M. Drzażdżewski z przyczyn technicznych nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XXVII.187.2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok
2021 została podjęta – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 11. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym, że z końcem kwietnia mija termin złożenia
oświadczeń majątkowych. Poinformowała, że wpłynęła interpelacja radnego J. Łożyńskiego
w sprawie bezpieczeństwa w budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych, która została przekazana Staroście Giżyckiemu.
T. Szostkowski zaproponował, żeby radnym założyć skrzynki mailowe na serwerze
Starostwa dotyczące spraw radnych, na które przychodziłyby tylko informacje ze Starostwa,
czy z Biura Rady.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest to dobry pomysł i jeżeli tylko radni wyrażą chęć,
będzie można takie skrzynki uruchomić.
J. Łożyński poparł propozycję, która ułatwi wzajemną komunikację między radnymi, ale
również ułatwi komunikację między nimi a mieszkańcami powiatu.
Innych spraw nie zgłoszono.
Ad. 12. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVII sesji o godz. 17:35 Przewodnicząca Rady
zamknęła obrady online.
Pełny przebieg obrad został zamieszczony na nośniku informatycznym i stanowi integralną
część protokołu.
Protokołowała
Agnieszka Jarocka

Przewodnicząca Rady Powiatu
Monika Łępicka-Gij

