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Protokół Nr IV/2019
IV sesji Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 31 stycznia 2019 r.
BR.0002.1.2019
IV 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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Powitała radnych oraz wszystkich obecnych na sali gości.
Powitała pana Daniela Domaradzkiego – pracownika gabinetu Minister Przedsiębiorczości
i Technologii Jadwigi Emilewicz.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu dzisiejszym pożegnaliśmy p. Karola
Chmielewskiego – mieszkańca naszego powiatu, wyjątkową i niezwykle zasłużoną osobę,
która swoim wkładem, pracą stworzyła podwaliny sportu w naszym powiecie. Poprosiła
o uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłego.
Zebrani na sali obrad spełnili powinność.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w statutowym terminie nie wpłynęły uwagi do
protokołu III sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr III/2018.
Wynik głosowania: „za” – 14 – jednogłośnie.
Protokół III sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. został przyjęty.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o wnioski i uwagi do porządku obrad.
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad IV sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Przyjęcie przez Radę protokołu III sesji z dnia 21 grudnia 2018 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działań profilaktycznych, promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019 - 2026”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem
samochodowym niebędącym własnością powiatu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu
na rok 2019.
a. Finansów i Rozwoju Gospodarczego
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b. Spraw Społecznych i Edukacji
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.
15. Sprawy różne.
16. 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, które znajdują się w dzisiejszym porządku obrad.
2. Zatwierdziliśmy roczny plan pracy Środowiskowych Domów Samopomocy
w Giżycku i w Rynie.
3. Zatwierdziliśmy przystąpienie Powiatu Giżyckiego do projektu „Nowoczesne praktyki
zagraniczne formą podwyższenia umiejętności zawodowych uczniów technikum oraz
ich mobilności na krajowym i zagranicznym rynku pracy”. Projekt przygotowany
przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w ramach programu
ERASMUS+. W projekcie weźmie udział 80 uczniów z 6 kierunków prowadzonych
przez szkołę. Szkolenia odbędą się w Grecji.
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przystąpiła do rozpatrzenia petycji związanej
z modernizacją drogi Pańska Wola – Czarne. Komisja wystąpiła do Zarządu Powiatu
z propozycją, żebyśmy zwrócili się do Powiatu Piskiego o ustosunkowanie się do tej
kwestii. Stosowne wystąpienie do Powiatu Piskiego zostało skierowane.
5. Przyprowadzona została ocena formalna ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na
ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019.
6. Przeprowadzono ocenę formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony
przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie
Giżyckim w 2019 r. Wymogi oceny formalnej spełniła oferta Stowarzyszenia
„Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli” z Olsztyna.
O godz. 16:12 na sesję przybył radny Mirosław Nowakowski. Od tej pory w sesji
uczestniczyło 15 radnych.
7. Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego, na którym wręczono akty powołania
nowym członkom Rady. Przedmiotem posiedzenia było opiniowanie projektu
„Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Giżyckim na lata 2019-2026” oraz określenie planu pracy Rady na 2019 r.
8. Również odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, na którym wręczono akty powołania nowym członkom. Przedmiotem
posiedzenia było podsumowanie pracy Komisji w 2018 r. oraz zatwierdzenie planu
pracy na rok 2019.
9. Odbyliśmy spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Podczas spotkania omówione zostały
bieżące sprawy oświatowe oraz przedstawiono cele, jakie stawia sobie nowy Zarząd
Powiatu w dziedzinie edukacji.
10. Przedstawiciele Powiatu Giżyckiego wzięli udział w spotkaniu w Lidzbarku
Warmińskim, na którym odbyła się prezentacja projektu Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030. Omawiany dokument przedstawia cele i priorytety do osiągnięcia
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w kolejnym okresie finansowania i programowania polityk regionalnych wspartych
środkami europejskimi.
11. W Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku odbyło się podsumowanie aktywności
szkół z terenu powiatu giżyckiego we współzawodnictwie sportowym szkół
województwa warmińsko-mazurskiego organizowanym w oparciu o zasady
opracowane
przez
Warmińsko-Mazurski
Szkolny
Związek
Sportowy.
Wspominaliśmy, że dzisiaj pożegnaliśmy p. Karola Chmielewskiego – jednego
z najbardziej zaangażowanych ludzi we współzawodnictwie sportowym szkół,
działacza Szkolnego Związku Sportowego. Sukcesy naszych zawodników
potwierdzają bardzo dobrze wykonywaną pracę wychowawczą i trenerską. Jako
Powiat zajęliśmy I miejsce w tym współzawodnictwie.
12. Ferie w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku – dzieci w wieku
przedszkolnym brały udział w dwugodzinnej, fabularyzowanej zabawie nastawionej
na przeżywanie, doświadczanie sytuacji i współdziałanie w grupie.
13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wraz ze Stowarzyszeniem SZANSA
zorganizowały dla swoich podopiecznych półzimowisko z ciekawym programem
zabawowym.
14. Spotkałem się z grupą młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego, która w ramach
międzynarodowego konkursu CanSat buduje minisatelitę w celu wykonania badań
naukowych. Grupie młodych naukowców życzymy powodzenia i trzymamy kciuki,
aby minisatelita wróciła na ziemię.
15. Sukces na Olimpiadzie Statystycznej – trzech uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
w Giżycku: Maciej Tokarz (IIIe), Kacper Żurek (IIb) i Piotr Fil (IIe) wzięło udział
w etapie okręgowym III edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny
Urząd Statystyczny. Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze: Kacper Żurek zajął
I miejsce, Piotr Fil IV, a Maciej Tokarz IX. Olimpiada Statystyczna to konkurs
interdyscyplinarny. Uczestnicy muszą wykazać się olbrzymią wiedzą z zakresu
matematyki, geografii, ekonomii, WOS-u i przedsiębiorczości.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi do sprawozdania Zarządu.
J. Łożyński zapytał o wsparcie dla młodzieży, która zajmuje się projektem satelitarnym, czy
z naszej strony jest to tylko wsparcie werbalne, czy wiąże się z współfinansowaniem tego
projektu.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że są to uczniowie szkoły. Szkoła jest naszym
podmiotem i poprzez szkołę takie wsparcie będzie udzielane. Projekt wiąże się z wyjazdami
i będziemy wspierali młodzież w tych wyjazdach.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
J. Łożyński zapytał z jakiego powodu nieobecna jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych kolejny raz na sesji.
Starosta M. Drzażdżewski stwierdził, że nie jest wstanie odpowiedzieć, dlaczego dziś nie
ma pani Dyrektor. Przy okazji poinformował, że na sesji nie ma również pani Sekretarz, którą
w zeszłym tygodniu pożegnaliśmy w związku z przejściem na emeryturę. Pani Ewa Gudel
pełniła funkcję sekretarza przez 20 lat w Powiecie Giżyckim. Jest to przykład wieloletniej
pracy i poświęcenia dla samorządu powiatowego.
M. Mieńko zapytał, czy jako radni potrzebujemy, żeby wszyscy dyrektorzy placówek byli
obecni na sesji, jeżeli w porządku sesji nie ma spraw, uchwał, które ich dotyczą.
T. Szostkowski złożył propozycję, żeby zapraszać konkretnych dyrektorów, jeżeli w trakcie
prac komisji wyjdą sytuacje, że obecność dyrektora na sesji będzie wskazana.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że dyrektorzy, kierownicy, przedstawiciele jednostek
są przez nią zapraszani na sesję. Nie ukrywa, że liczna obecność zawsze bardzo cieszy.
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Świadczy, że są zainteresowani naszymi obradami, naszym zdaniem na temat tego, jak
widzimy funkcjonowanie powiatu i jakie kierunki chcielibyśmy realizować. Im więcej mamy
okazji, żeby wymienić się poglądami, tym lepiej. Liczy na dalsze liczne zainteresowanie
kierowników, dyrektorów i przedstawicieli jednostek obradami Rady.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję w punkcie: Wolne wnioski i zapytania radnych.
Ad. 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok
2018.
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o uwagi i pytania do przedstawionego
materiału.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu zapoznała się ze Sprawozdaniem nie
zgłaszając uwag.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działań profilaktycznych, promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2019.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań własnych powiatu należy w szczególności:
opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie.
Program przyjmowany rokrocznie.
Obecnie istnieje konieczność przyjęcia Programu działań profilaktycznych, promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2019. Program został
przygotowany przez pracowników PCPR.
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 zapoznała się, ale nie opiniowała projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 1.
Uchwała Nr IV.39.2019 w sprawie Programu działań profilaktycznych, promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2019 została podjęta –
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019 - 2026”.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy: opracowanie i realizacja powiatowej
strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
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programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi
terytorialnie gminami.
Poprzednia strategia przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr IV/28/2011 z dnia
27 stycznia 2011r. uchwalona została na lata 2011 – 2018.
W tym stanie rzeczy przedkładamy „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019 – 2026”, w brzmieniu określonym
załącznikiem do niniejszej uchwały.
Dokument został przygotowany przez pracowników PCPR.
Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 4 stycznia 2019 r. (załącznik nr 7 do protokołu) oraz Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego z dnia 16 stycznia 2019 r.
(załącznik nr 8 do protokołu) w sprawie „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019 - 2026”.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi.
E. Januszkiewicz powiedziała, że analizując Powiatową Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim zwróciła uwagę, że Gmina Kruklanki osiąga
ładne wskaźniki:
• Liczba mieszkańców w powiecie zmniejszyła się o 903 osoby w latach 2015-2017,
ale w Gminie Kruklanki zauważalny jest wzrost o ok. 50 osób.
• We wszystkich gminach maleje ubóstwo i bezrobocie, lecz spośród wszystkich osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Giżycku najmniejszy % bezrobotnych
rejestruje Gmina Kruklanki.
• Nie zauważa się zjawiska bezdomności w Gminie Kruklanki.
Analiza dokumentu pozwala na skuteczniejsze programowanie działań na przyszłość dla
innych gmin. Wszystkie gminy sąsiadujące z Gminą Kruklanki są podobne. Mamy lasy,
jeziora, gospodarstwa agroturystyczne. Co jest w Gminie Kruklanki, czego nie ma w innych
gminach? Jak Gmina Kruklanki zatrzymuje u siebie mieszkańców? Czy są to ludzie młodzi?
Co gmina oferuje turystom, przedsiębiorcom? Jakie lokalne rozwiązania powodują, że nie
boryka się z problemem wyludnienia? Zapytała, czy możliwe jest dołączenie do Strategii
wyjaśnień przedstawiciela instytucji pomocowych z Gminy Kruklanki, dlaczego im to się
udaje.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że zwrócą się o te informacje.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przygotowany materiał będzie interesujący dla
Komisji Spraw Społecznych i Edukacji, która przedstawi potem wnioski z tej sytuacji.
M. Nowakowski zwrócił uwagę, że w tabeli nr 73 – Stowarzyszenia działające w Mieście
Giżycko nie ma Stowarzyszenia Rotary Club Giżycko oraz Giżyckiego Stowarzyszenia
Gospodarczego.
Przewodnicząca Rady dodała, że z Gminy Wydminy też kilku Stowarzyszeń nie ma. Jest to
lista, którą przedstawiają urzędy miast i gmin do strategii.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Z. Piestrzyński wyjaśnił, że nie
zostało to pominięte, po prostu bazują na informacjach przekazanych przez gminy.
Starosta M. Drzażdżewski uzupełnił, że szykuje się wspólny ciekawy projekt Domu
Pomocy Społecznej z Rotary Club i w następnym sprawozdaniu będzie to ujęte.
Innych 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 zapoznała się, ale nie opiniowała projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 15 – jednogłośnie.
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Uchwała Nr IV.40.2019 w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019 - 2026” została podjęta –
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Na podstawie ilości wniosków o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego złożonych w roku
2019 oraz wydatkowania środków na ten cel w roku 2018, po zasięgnięciu opinii Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy przyjąć, że obniżenie stawek
dofinansowania o 20% zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 230, poz.1694 z późn. zm.) pozwoli na pozytywne rozpatrzenie większej ilości wniosków.
Wysokość dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w/g stawki
4.580,20 zł (przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2018 r.) Obowiązuje od 01.12.2018
do 28.02.2019 r.
Stopień
niepełnosprawności

Podstawa wyliczenia
(przeciętne
wynagrodzenie w III
kwartale 2018)

%
dofinansowania
zgodnie z
§.6.ust.1. rozp. w
sprawie turnusów
rehabilitacyjnych

Pełne
dofinansowanie

Dofinansowanie
po zmniejszeniu
o 20 % zgodnie
z par.6.ust.3.
rozp. w sprawie
turnusów
rehabilitacyjnych
oraz Uchwały
Rady Powiatu

znaczny
umiarkowany
lekki
dzieci i młodzież
opiekun
uczestnik
zatrudniony
w ZPCH
podwyższone
dofinansowanie

4.580,20
4.580,20
4.580,20
4.580,20
4.580,20
4.580,20

30
27
25
30
20
20

1374
1237
1145
1374
916
916

1099
989
916
1099
733
733

4.580,20

40

1832

1466

Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie propozycji obniżenia stawek
dofinansowania – załącznik nr 11 do protokołu.
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 oraz Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 15 – jednogłośnie.
Uchwała Nr IV.41.2019 w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym została podjęta – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu
pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady należy
podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych. W przypadku korzystania przez radnego z prywatnego samochodu
wykorzystywanego do celów służbowych związanych z pracą w Radzie Powiatu jest
możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów użycia własnego samochodu. Zgodę
wyraża Przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego na wniosek radnego.
W powołanym w projekcie uchwały Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu są następujące:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
Przyjęta stawka 75% do w/w kwot zwrotu za używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych nawiązuje do stawek ustalonych dla pracowników w Starostwie Powiatowym w
Giżycku i powiatowych jednostkach organizacyjnych.
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 oraz Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 15 – jednogłośnie.
Uchwała Nr IV.42.2019 w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu
pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu została podjęta – stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Zmiany uchwały w sprawie WPF spowodowane są koniecznością zmiany załącznika
dotyczącego przedsięwzięć polegającej na tym, iż zwiększa się plan wydatków na rok 2019
o kwoty niewydatkowane w 2018 r.:
1) „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” - o kwotę 5.043 zł.
2) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” - o kwotę 36.036 zł.
3) „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” - o kwotę 14.096 zł.
Są to projekty wieloletnie, których okres realizacji rozpoczął się w 2018 r. a kończy w roku
2020. Stąd też część zadań niezrealizowanych w 2018 r. planuje się wykonać w 2019 r.
Ponadto:
1) z wykazu przedsięwzięć usuwa się zadanie pn. Powierzenie Gminie Miejskiej Giżycko
zadania w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi
żeglarstwa i innych sportów wodnych (art.27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
- Dz.U. z 2018 r. poz.1263) (wydatki bieżące – było po 200 tys. zł rocznie w latach 20192029, po zmianie: 0). Zmiana ta jest zmianą formalną, ponieważ Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 17 stycznia 2019 r. stwierdziło w tej części nieważność
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Uchwały Nr III.37.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033.
2) aktualizuje się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w zakresie wynikającym
z planowanych zmian budżetu Powiatu 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” – 14, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 1.
Uchwała Nr IV.43.2019 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033 została podjęta – stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Wydatki:
Rozdz.85311 – dotyczy zwiększenia planu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Giżycku o kwotę 2.400 zł (do kwoty 59.400 zł) oraz w Rynie o kwotę 1.600 zł (do kwoty
39.600 zł). Minimalną wysokość dotacji określają zapisy art. 10b ust.2a. Ustawy z dnia z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.511 z późn.zm.) w myśl których „Koszty działalności
warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10%
tych kosztów.”
Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków przyjętych do realizacji projektów
finansowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych. Są to projekty wieloletnie
(przynajmniej dwuletnie) a okres ich realizacji rozpoczął się w 2018 r. Podział na lata
realizacji jest w zasadzie umowny bowiem wydatki w danym harmonogramie ujmowane są
wg określonych kategorii wydatków w całym okresie realizacji bez przypisywania ich do
poszczególnych miesięcy. Datą graniczną jest data zakończenia realizacji danego projektu co
wiąże się z uznaniem wydatków za kwalifikowalne. Stąd też wydatki niezrealizowane w 2018
r. powinny być dokonane w 2019 r. (lub później jeśli okres realizacji projektu jest jeszcze
dłuższy), co wymaga stosownych zmian w budżecie Powiatu:
Rozdz.80115 – plan wydatków projektu pn. „Program współpracy Zespołu Szkół
Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” zwiększa się o kwotę 367.876 zł.
Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2019 staży zawodowych uczniów,
wsparciu nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji oraz doposażeniu
pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt.
Rozdz.80120 – zwiększenie planu wydatków dotyczy trzech projektów:
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego.
Projektowi polegającemu głównie na wszechstronnej modernizacji sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, termomodernizacji budynku sali
gimnastycznej towarzyszą także wydatki bieżące – m.in.: zakup mierników do badania
powietrza w pomieszczeniach, zakup specjalistycznego programu powiększającego
i klawiatur dla osób niedowidzących, szkolenia dla nauczycieli wf w zakresie metod pracy
z uczniami niepełnosprawnymi oraz szkolenia dla administracji i obsługi w zakresie obsługi
zakupionych mierników. Wydatki te nie zostały zrealizowane w 2018 r. z uwagi na
przedłużające się prace inwestycyjne.
Dlatego też w 2019 r. konieczne jest zwiększenie
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planu wydatków o kwotę 33.028 zł. (Projekt realizuje Powiatowy Zespół Szkół i Placówek
Oświatowo-Wychowawczych).
„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów z obszaru Krainy WJM”. Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2020
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i obejmie 102 uczniów II LO. Plan wydatków na rok
2019 zwiększa się o kwotę 36.036 zł.
„GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” - celem projektu realizowanego w II LO
w latach 2018-2020 jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach
informacyjnych poprzez poznawanie i wykorzystywanie narzędzi Google w edukacji
szkolnej. Plan wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 5.043 zł.
Rozdz.80140 – plan wydatków projektu pn. „Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia
wody” na rok 2019 zwiększa się o 181.592 zł. Celem projektu jest zapewnienie oferty
edukacyjnej dla uczniów, słuchaczy oraz pracowników branży produkcji statków, jachtów,
łodzi i ich kooperatorów. Realizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.
Rozdz.80146 – projekt pn. ”Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” realizowany jest
w I LO. Celem projektu jest przeprowadzenie kursów językowych dla nauczycieli. Plan
wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 14.096 zł.
Źródłem pokrycia w/w wydatków są głownie środki na finansowanie tych projektów, które
wpłynęły z instytucji wdrażających jeszcze w 2018 r. i w danym roku nie zostały
wydatkowane – formalnie zaś są to wolne środki.
Ponadto dokonuje się przesunięć środków na nowe zadania bieżące (tworzy się nowe
paragrafy wydatków):
w rozdz.80148 § 4270 w kwocie 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont
stołówki w Zespole Szkól Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (środki na ten cel
przesuwa się z rozdz.80115 § 4270 w kwocie 8.000 zł oraz z rozdz.85410 § 4270 w kwocie
4.000 zł)
w rozdz.85421 § 4480 w kwocie 53 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku
od nieruchomości przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (środki na ten cel przesuwa się
z § 4300).
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” – 1, „wstrzymujący się” – 1.
Uchwała Nr IV.44.2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019
została podjęta – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady
Powiatu na rok 2019.
a. Finansów i Rozwoju Gospodarczego
b. Spraw Społecznych i Edukacji
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o uwagi do projektów planów pracy
poszczególnych komisji.
Uwag i pytań nie wniesiono
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komisji o opinie do projektu uchwały.
Komisja Spraw Społecznych i Edukacji oraz Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
zapoznały się, ale nie opiniowały projektu uchwały.
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Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 15 – jednogłośnie.
Uchwała Nr IV.45.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady
Powiatu na rok 2019 została podjęta – stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na rok
2019.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi do planu pracy.
M. Nowakowski zgłosił wniosek, żeby do planu pracy w miesiącu marcu dodać temat:
„Debata na temat organizacji ruchu na drogach powiatowych w Powiecie Giżyckim”.
J. Karpiński zgłosił wniosek, żeby do planu pracy w miesiącu wrześniu dodać temat:
„Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zakresie lecznictwa
zamkniętego i specjalistycznego”.
Innych uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady wprowadziła autopoprawką zgłoszone zmiany do planu pracy Rady:
1) w miesiącu marcu dodanie punktu: „Debata na temat organizacji ruchu na drogach
powiatowych w Powiecie Giżyckim”;
2) w miesiącu wrześniu dodanie punktu: „Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
Powiatu Giżyckiego w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego”.
O godz. 16:54 salę obrad opuściła radna M. Dolecka. Na sali zostało 14 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 1.
Uchwała Nr IV.46.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019
została podjęta – stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
O godz. 16:56 na salę wróciła radna M. Dolecka.
Ad. 15. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała:
1) Otrzymaliśmy Sprawozdanie za rok 2018 z wysokości średnich miesięcznych
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat
Giżycku – załącznik nr 24 do protokołu. Sprawozdanie zostało przekazane radnym
wraz z materiałami na sesję.
2) W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Burmistrza Orzysza, który przychyla się do
wniosku mieszkańców zawartego w petycji dot. remontu drogi na odcinku między
miejscowościami Czarne – Pańska Wola. Petycją zajmuje się Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji. Identyczną petycję otrzymała Rada Powiatu w Piszu. Burmistrz
Orzysza w swoim piśmie wskazuje, że jest żywo zainteresowany realizacją inwestycji,
dostrzega szansę, żeby ubiegać się o środki zewnętrzne z funduszu dróg
samorządowych i jak najbardziej chce przystąpić do tego porozumienia i partnerstwa,
aby zrealizować inwestycję.
J. Karpiński powiedział, że należy skorzystać z okazji, że jest przedstawiciel tak ważnego
ministerstwa, żeby powiedział co dzieje się w ministerstwie, które reprezentuje.
D. Domaradzki powiedział, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii istnieje
dopiero rok. Zostało wydzielone z Ministerstwa Rozwoju. Na czele Ministerstwa stoi Pani
Jadwiga Emilewicz. Zajmuje się działem administracji rządowej i gospodarką, przede
wszystkim zmianami prawno-legislacyjnymi dla przedsiębiorców. Ostatnio została podpisana
ustawa autorstwa naszego Ministerstwa – ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
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4.0. Chodzi o to, aby przygotować nasz kraj na zmieniającą się cały czas rzeczywistość,
zwłaszcza na ulepszaniu procesu produkcji. Teraz na tapecie jest program Energia +, który
ogłosiła Pani Minister dwa tygodnie temu. Program jest we wczesnej fazie. Pan Premier
Morawiecki zamierza powołać specjalny zespół ds. programu Energia +. Szefowa zakłada, że
jednym z głównych beneficjentów tego programu mają być samorządy, w sensie jednostki
organizacyjne. Dać samorządom możliwość, aby stali się konsumentami i producentami
energii elektrycznej, by ta energia, która została wytworzona mogła być użytkowana przez
jednostki organizacyjne, a nadmiar mógł być łatwo sprzedawany.
J. Łożyński poprosił, żeby scharakteryzować pojęcie – gospodarka 4.0, ewentualnie
rewolucja technologiczna 4.0. Na jakim etapie się znajdujemy i co nas czeka w przyszłości.
D. Domaradzki stwierdził, że aż takim specjalistą nie jest, ale jeżeli jest taka wola, może
przesłać szczegółowe materiały na ten temat.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
na październik zaplanowała spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
zrzeszających przedsiębiorców. Chcą z nimi porozmawiać na temat głównych barier
i trudności w prowadzeniu biznesu na terenie naszego powiatu. Być może jakieś ciekawe
przyszłe rozwiązania uda się przywieźć z Ministerstwa. Będą zapraszać i liczą na współpracę.
D. Domaradzki stwierdził, że po kilku miesiącach pracy, może z całą stanowczością
powiedzieć, że nikt nie wie więcej o problemach polskich przedsiębiorców niż polscy
przedsiębiorcy. Z Warszawy wszystkiego nie widać, wiec cieszy się, że te inicjatywy są tutaj
podejmowane.
M. Dolecka powiedziała, że sołtysi zwracali uwagę, iż droga powiatowa Ranty-TalkiKonopki Wielkie jest za późno odśnieżana. W związku z tym później droga w użytkowaniu
jest straszna. Tam i tak jest niebezpiecznie, bo droga jest dość wąska, a jak się porobią
wyrwy, to nie sposób jest przejechać.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że w tym okresie jest wiele telefonów, skarg,
niezadowolenia. Drogi powiatowe i gminne mają swój określony standard używania.
Nakładając na to nasze możliwości finansowe musimy opracować własne standardy
utrzymania dróg. W tych standardach są określone czasy, kiedy droga musi uzyskać
przejezdność. Te standardy zostały zatwierdzone, zostały rozesłane do gmin. Z gmin nie było
uwag, co do tego czasu. Nie jest to pewnie dokument powszechnie znany, mieszkańcy nie
muszą go znać. Wobec nasilających się interwencji przejechał się z Dyrektorem ZDP
po różnych drogach od gminy Wydminy przez gminę Miłki do gminy Ryn. Po tym objeździe
polecił Dyrektorowi zwiększenie ilości patroli, aby szybciej interweniowali na zjawiska, które
się pojawiają. W naszych standardach nie sypiemy mieszanki na całej długości dróg, tylko na
miejscach niebezpiecznych. Polecił, żeby przy dużym mrozie odcinki szczególnie śliskie
posypywać piaskiem, bo mieszanka przy temperaturze powyżej – 7 praktycznie nie działa.
Postara się osobiście czuwać jeszcze nad tą zimą i będzie przyglądał się sytuacji. Nie
gwarantuje, że będzie idealnie, ale będą starać się poprawiać, przynajmniej na tyle, na ile nas
stać.
Innych spraw nie zgłoszono.
Ad. 16. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku sesji o godz. 17:08 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

