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Protokół Nr V/2019
V sesji Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 lutego 2019 r.
BR.0002.2.2019
V Sesję Rady Powiatu w Giżycku otworzyła o godz. 16.00 Przewodnicząca Rady Powiatu
Monika Łępicka-Gij. Oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy
16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Powitała radnych oraz wszystkich obecnych na sali gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w statutowym terminie nie wpłynęły uwagi do
protokołu IV sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr IV/2019.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Protokół IV sesji Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 stycznia 2019 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 V sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Przyjęcie przez Radę protokołu IV sesji z dnia 31 stycznia 2019 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 2018 r.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Giżyckim
wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
Ad. 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
Starosta M. Drzażdżewski przedstawił Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu
Powiatu:
1. Zatwierdziliśmy przystąpienie Powiatu Giżyckiego do projektu „Europejskie
doskonalenie kompetencji zawodowych” w ramach programu Erasmus+. Do projektu
przystąpi Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Uczniowie szkoły będą
odbywali praktyki w Hiszpanii.
2. Zatwierdziliśmy przystąpienie Powiatu Giżyckiego do projektu „Najlepsze praktyki
zawodowe w Hiszpanii – szansą na sukces zawodowy” w ramach programu
Erasmus+. Do projektu przystąpi Zespół Szkół Zawodowych.
3. Zatwierdziliśmy przystąpienie Powiatu Giżyckiego do projektu „Nowe umiejętności
odpowiedzią na nowe potrzeby rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt
będzie dotyczył szkoleń oraz zakupów wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół
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Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych.
4. Przyjęliśmy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
2019.
5. Często spotykaliśmy się z dyrektorami szkół. Jedno z posiedzeń Zarządu poświęcone
było przedstawieniu przez dyrektorów wizji szkoły, kierunków działania. Dyrektorzy
przedstawili również bieżące problemy związane z pracą swoich jednostek.
6. Rozstrzygnęliśmy konkursy ofert na realizację zadań publicznych zleconych
sektorowi pozarządowemu w zakresie edukacji ekologicznej, profilaktyki i promocji
zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
Przedstawił organizacje, których wnioski zostały zaakceptowane.
7. Podzieliliśmy środki finansowe na poszczególne szkoły z przeznaczeniem na
stypendia uczniom za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
8. Wspólnie z Przewodniczącą odbyliśmy spotkanie z pracownikami firmy Falck, która
prawdopodobnie kończy swoją pracę w zakresie ratownictwa medycznego w naszym
powiecie. Pracownicy prosili o spotkanie, żeby poznać nasze zdanie, co do dalszego
wykonywania świadczenia medycznego, jakim jest ratownictwo na naszym terenie.
Ustawa o ratownictwie medycznym preferuje do wykonania tych usług podmioty
publiczne i w związku z tym w naszym województwie powstało konsorcjum
podmiotów publicznych, które prawdopodobnie zgłosi wniosek o objęcie
wykonywania świadczenia medycznego. W tym konsorcjum są różne podmioty m.in.
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, która obejmie zespoły ratownictwa
w naszym powiecie. Rozpoczęły się rozmowy negocjacyjne, co do przejścia
pracowników do nowej firmy. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego
przystępując do konkursu musi się wykazać posiadaniem na naszym terenie lokalu,
sprzętu i pracowników.
9. Rozpatrzyliśmy wniosek „Szpitala Giżyckiego” o wyrażenie zgody na dzierżawę
pomieszczeń budynku usytuowanego przy budynku głównym szpitala na potrzeby
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego dla Zespołów Wyjazdowych
Ratownictwa Medycznego. Wyraziliśmy zgodę „Szpitalowi Giżyckiemu” na
dzierżawę pomieszczeń podmiotowi, który decyzją NFZ, Wojewody obejmie
wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa na naszym terenie.
Będzie to najlepsze rozwiązanie, bo dajemy możliwość każdej firmie, która będzie
zajmowała się ratownictwem medycznym w naszym powiecie.
10. Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przedmiotem
posiedzenia była prezentacja sprawozdań z działalności: Komendy Powiatowej Policji,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej za 2018 r.
11. W Lesie Miejskim w Gajewie odbyła się „Bitwa zimowa na Mazurach 2019”. Oprócz
inscenizacji bitwy odbyła się także prezentacja grup rekonstrukcyjnych, prezentacja
sprzętu oraz wyszkolenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz prezentacja
grupy bojowej NATO. Wydarzenie zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy
Giżycko, Miasta Giżycko oraz Powiatu Giżyckiego.
12. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała:
• 13 lutego spotkanie Klubu Czytających Mam. W cyklicznych spotkaniach
uczestniczą mamy z dziećmi.
• 28 lutego drugi etap – powiatowy – IV Ogólnopolskiego Konkursu dla
uczniów szkół podstawowych „Wielka Liga Czytelników”, do której
przystąpili uczniowie szkół podstawowych.
13. W dniach 19-21 lutego br. w internacie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej
w Giżycku odbył się turniej tenisa stołowego. Ponadto atrakcyjnym sposobem
promowania czytelnictwa w Szkole okazało się zorganizowanie Walentynek
w bibliotece. Imprezę zorganizowano we współpracy z biblioteką II LO.

3
14. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku zorganizował
uroczystą galę II edycji Szkolnego Festiwalu Filmowego. Celem festiwalu było
wyłonienie najlepszego filmu o wolności. Za najlepszy film uznano „Teatr to
wolność” II Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast nagrodę publiczności otrzymał
film „Patriotyczny” Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego.
15. W Domu Pomocy Społecznej 1 lutego br. odbyło się „Wspólne Kolędowanie”.
16. Zespół Szkół Zawodowych gościł uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej
w Upałtach pokazując im swoje możliwości kształcenia młodzieży.
Starosta M. Drzażdżewski poinformował o śmierci Sławomira Kędzierskiego dziennikarza
„Gazety Giżyckiej” oraz Edwarda Hicman trenera, miłośnika piłki nożnej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o pytania i uwagi do sprawozdania Zarządu.
E. Januszkiewicz zapytała w jakiej wysokości i jak długo wypłacane jest stypendium dla
ucznia zdolnego.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że stypendium za dobre wyniki w nauce jest
nagrodą jednorazową. W zależności od szkoły są różne wysokości tych nagród.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
M. Nowakowski stwierdził, że na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w Giżycku są
klasy sportowe, w których młodzież uczy się siatkówki i innych dyscyplin sportowych.
Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych ucina się całkowicie temat sportu młodzieży.
Sport to nie tylko wyczyn ale i kształtowanie osobowości. Jako powiat zapomnieliśmy,
że sportowiec w pewnym okresie przynosi miejscu, z którego pochodzi chwałę. Zgłasza
wniosek, żeby poza godzinami lekcyjnymi stworzyć SKS na poziomie szkoły średniej dla
sportowców.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że nie jest tak, że powiat o tym kiedykolwiek
zapominał. Były podejmowane próby kontynuacji nauki w ramach poszczególnych dyscyplin
w naszych szkołach. Trochę inaczej to wygląda na szczeblu szkół średnich. Młodzież
uzdolniona pod względem sportowym, jeżeli chce dalej rozwijać się sportowo, szuka szkół
mistrzostwa sportowego, czy szkoły w większym mieście, która specjalizuje się w sporcie.
Jest najbardziej za tym, żeby wrócić do zajęć dodatkowych. Tylko jak wrócić do tego, kiedy
we wrześniu mamy zapowiedzianą pewną pulę części oświatowej subwencji ogólnej, a po
uchwaleniu budżetu państwa dostajemy informację, że mamy o 650.000 zł mniej. Bardzo
chciałby wypracować system zajęć dodatkowych, ale rzeczywistość która nas otacza,
od której jesteśmy uzależnieni nie pozwala na rozwinięcie „skrzydeł”. Zajęcia dodatkowe
i tak się odbywają w szkołach, gdzie są pasjonaci, gdzie szkoła w jakiś sposób może sobie je
zaplanować i te sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej, to efekt tych dodatkowych zajęć.
Będzie miał na uwadze, a szczególnie siatkówkę, żeby ten sport zespołowy rozwijać
i dopingować każdej inicjatywie dodatkowego szkolenia młodzieży.
E. Downar – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego powiedziała, że miała do czynienia
z klasą sportową przez 3 lata, gdzie jedną ze specjalizacji była siatkówka. W większości szkół
średnich nauczyciele czekają, żeby przyszli siatkarze i chętnie będą z nimi prowadzić
dodatkowe zajęcia. W zeszłym roku mieli propozycję ze Szkolnego Związku Sportowego, że
będą dodatkowe płatne godziny, jeżeli nauczyciele stworzą grupy zajęć. Nie było chętnych,
bo młodzież po 15 chce iść do domu. Klasa sportowa świetnie funkcjonowała przez dwa lata.
W trzeciej klasie okazało się, że są problemy, bo mają 10 godzin w-f, a chcą przygotowywać
się do matury. Uczniowie prosili, żeby zmniejszyć im liczbę godzin. Zaczęli uciekać z zajęć
dodatkowych. Z przyjemnością zrobi dodatkowe zajęcia z siatkówki, czy koszykówki i wręcz
czekają na chętną młodzież.
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M. Nowakowski stwierdził, że będą to propagandować, bo być może młodzież w szkołach
podstawowych, czy gimnazjach nie zdaje sobie z tego sprawy, że mają taką szansę.
T. Szostkowski powiedział, że jest program ministerialny „KLUB” na rozwijanie sportu
poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
z którego można pozyskać pieniądze, tylko młodzież musi chcieć przyjść. Serdecznie
wszystkich zaprasza z pomysłami, np. kluby związane ze sportem wodnym – na to dostanie
pieniądze, udostępni ale nie jest wstanie jednocześnie jako Dyrektor COS-u być Klubem.
Inicjatywa musi wyjść od młodzieży, która musi być chętna do uprawiania określonej
dyscypliny. Na siłę nie narzucimy, co mają robić.
M. Lemecha powiedział, że został poruszany temat sportu, ale większą sprawą jest kwestia
zdrowia, bo statystyka jest bardzo zła dla Polaków. 20% młodzieży w szkołach
podstawowych nie chodzi na w-f, w szkołach średnich 30%, z tego co chodzą ok. 40% nie
ćwiczy na każdej lekcji. Intensywność zajęć na lekcjach wychowania fizycznego nie ma
bodźca w biologicznym rozwoju. Mówiąc o naszych szkołach trzeba pamiętać, że tak
zorganizowano system oświaty w Polsce, że powiat dla szkół ponadpodstawowych jest
organem prowadzącym ale nie ma wpływu i nadzoru merytorycznego. Nasza ingerencja jest
ograniczona. Jeżeli chodzi o sport i siatkówkę to nie da się zrobić klasy sportowej w giżyckiej
szkole, ponieważ najwyższy zawodnik, w tych grupach sportowych, ma 185 cm wzrostu,
a powinien mieć ponad 2 m, żeby coś znaczyć. Nie jest to sport wyczynowy tylko zabawa,
a absolwent szkoły ma wyrobić nawyk uprawiania sportu. Jeżeli chcemy coś zorganizować
sportowo, to musi być system edukacji ogólnej dopasowanej do treningu, do zajęć
sportowych, musi być nadzór medyczny i zorganizowane pieniądze na udział w rywalizacji
sportowej i wtedy możemy mówić, że odpowiedzialnie moralnie postępujemy. Wymaga to
rozmowy i koncentracji środków w Giżycku i można zrobić jedną sekcję. U nas takiego
zwarcia nie ma, każdy występuje o drobne środki. W efekcie nie ma żadnych sukcesów, które
można byłoby nazwać promocją.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy nasi dyrektorzy szkół otrzymali pismo Związków
Zawodowych z żądaniem podwyżki o 650,00 zł dla nauczycieli.
Starosta M. Drzażdżewski odpowiedział, że od wszystkich dyrektorów otrzymał
potwierdzenie, że taki fakt nastąpił. Dyrektorzy odpowiedzieli ZZ, że obowiązują ich przepisy
prawa, które dzisiaj regulują płace nauczycieli, są dosyć sztywno określone i nie mogą
przekraczać prawa.
Przewodniczący Rady poruszyła temat przeprowadzonych prac geodezyjnych na terenie
obrębów geodezyjnych dotyczących aktualizacji zasobów geodezyjnych. Doprowadziło to do
sytuacji, że właściciele uzyskujący wypisy i wyrysy dowiadują się o znaczących różnicach
w wielkości swoich nieruchomości gruntowych. Na terenie Gminy Wydminy jest to sytuacja
bardzo częsta, a różnice sięgają nawet kilkunastu arów. Powoduje to poważne problemy, gdyż
działki są najczęściej zgłaszane do dopłat, a od powierzchni opłacany jest podatek. Poprosiła
o wyjaśnienie: w jakim trybie dokonano tych zmian, często bez zgody i wiedzy właścicieli;
jaka jest skala tego zjawiska w skali powiatu; jaki jest tryb wyjaśniania tego typu
rozbieżności; czy powiat posiada wiedzę o wszystkich rozbieżnościach.
J. Karpiński uzupełnił, że były robione spotkania i pokazywano granice na mapie, nie
w terenie, przez firmę prywatną, która to robiła na zlecenie ministerstwa przy udziale
Wydziału Geodezji Starostwa. Konsekwencją tego były zawiadomienia przez Księgi
Wieczyste, gdzie były podane zmiany, ale w sposób zagmatwany, bo podawano ileś działek
sumarycznie, nie odnoszono się do każdej działki przed i po. Zdarzało się, że
w zawiadomieniach były obce działki, nie danego właściciela. W ewidencji Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa te zmiany są naniesione i składając wnioski rolnik
nie ma wiedzy na jakiej działce zostały naniesione zmiany. Do składania wniosku musi być
pełna zgodność z ewidencją. Każdy rolnik będzie musiał, na swój koszt, chociaż zmiany
zostały dokonane z urzędu, ponosić opłaty z tytułu wyciągu z Ksiąg Wieczystych. Nie
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wiadomo, czy te zmiany są wiarygodne, bo okazywanie granic były tylko na mapach, nie
w terenie. Właściciel nie mógł zidentyfikować do tego, co jest.
T. Szostkowski stwierdził, że przeprowadzone odnowienie ewidencji było kompletną bzdurą.
Odnawia się ewidencję papierowo, co może ładnie wyglądać na mapie, ale żeby mieć
porządek należałoby wznowić granice.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, że pierwszy raz słyszy, że to taki duży problem.
Zajmą się sprawą, będą się temu przyglądać, bo to ma służyć ludziom do rzeczywistego
dysponowania gruntem.
J. Dybaś Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami powiedziała, że w 2016 r.
było spisane porozumienie miedzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a powiatami
województwa warmińsko-mazurskiego. Porozumienie polegało na tym, że u nas GUGiK
wykona część prac dotyczących modernizacji gminy Wydminy, bez samych Wydmin i gminy
Ryn. Oprócz tego dla naszego powiatu zostanie wykonana Powiatowa Baza Geodezyjnej
Ewidencji Uzbrojenia Terenu. W zamian za to my zadeklarowaliśmy, że w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskamy środki i dokonamy
modernizacji w pozostałych jednostkach ewidencyjnych na terenie naszego powiatu oraz
założymy Powiatową Bazę Danych Obiektów Topograficznych. GUGiK skończył swój
projekt. W ramach przetargu wyłoniono wykonawców na modernizację ewidencji gruntów.
Wykonywało to Konsorcjum Firm GISPRO i PROGIS. Na naszym BIP-ie powiatowym
zostały zamieszczone zawiadamiania o rozpoczęciu prac i był podany tryb postępowania.
Modernizacja polegała na tym, że nie było wyjazdów w teren, a pomiarów dokonywano na
podstawie zdjęć z nalotów lotniczych. Po opracowaniu pomiarów został sporządzony projekt
operatu geodezyjno-kartograficznego. Wcześniej do każdego właściciela zostało wysłane
zawiadomienie o ustaleniu granic. Po ustaleniu granic podpisywali, czy im odpowiada, bądź
składali zastrzeżenia o niezgodnościach. Później opracowano projekty modernizacji. W prasie
o zasięgu ogólnokrajowym zostało zamieszczone zawiadomienie o terminie i miejscu
wyłożenia projektów. Oprócz tego było zamieszczone na naszym BIP-ie i w siedzibach
gminy Ryn i Wydminy. W tym czasie ludzie przychodzili i składali swoje uwagi
i zastrzeżenia. Po ich złożeniu mieliśmy czas na rozpatrzenie i przyjęcie bądź odrzucenie
uwag. Po tym terminie Starosta Giżycki ogłosił informację o zatwierdzeniu projektu
modernizacji w Dzienniku Urzędowym Województwa i z tym dniem dane te stały się danymi
ostatecznymi. Jeżeli ktoś nie mógł być na wyłożeniu projektu modernizacji mógł w terminie
30 dni wnieść zarzuty do tych danych. Jeżeli ktoś nie zdążył, ma prawo złożyć zarzuty po
terminie i zostaną rozpatrzone. Firma, która wykonywała prace ma 3-letnią gwarancję
i naprawę wad. Jak taki wniosek do nas wpływa rozpatrujemy go, oglądamy materiały
źródłowe i porównujemy, czy firma zrobiła to dobrze, a jeżeli mamy dowód, że źle odsyłamy
do firmy do ponownej analizy materiału do poprawy danych.
T. Szostkowski zapytał ile jest takich poprawek danych.
J. Dybaś odpowiedziała, że samych zarzutów w Gminie Wydminy mieliśmy 10, w Gminie
Ryn trochę mniej. Jeszcze nie wszystko trafiło do Ksiąg Wieczystych, bo zmiany trafiają do
ksiąg od nas z urzędu, ludzie teraz dostają i pojawiają się kolejne wnioski.
M. Lemecha zapytał, czy została rozpoznana konkretna sprawa i czy różnica wynika z braku
precyzyjnego liczenia przed laty, czy obecnego.
J. Dybaś odpowiedziała, że bardziej obecnego.
I. Szostak powiedziała, że podobny schemat jest u nich w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Firmy robią kontrolę powierzchniową tzw. foto i czasami bywają
rozbieżności. U nas taki beneficjent, w tym przypadku osoba fizyczna może wnieść
zastrzeżenia i firma dokonuje jeszcze raz pomiarów. Sytuacja będzie się miała dobrze, jeżeli
chodzi o duże działki, gorzej będzie przy małych działkach, bo to będzie ponosiło
konsekwencje dla rolników, przy małych działkach nie dostaną płatności, bądź może to grozić
windykacją. Namawia wszystkich, kto ma wątpliwość do powierzchni, żeby składać zażalenie
do raportu do pomierzonej powierzchni. Problem może polegać na tym, że osoby jak dostają
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raport i jeżeli działki mają wszystkie razem wrzucone nie są wstanie tego wyłapać, a jak
dostanie podatek mniejszy, to raczej nie pójdzie do gminy zapytać się dlaczego. Zawsze
inaczej to wygląda, jak jest pomiar na miejscu, bo bywają różnice między kontrolą foto
a pomiarem na miejscu. Ewentualnie jeżeli chodzi o agencję to można poprosić o kontrolę na
miejscu.
J. Dybaś stwierdziła, że takie były warunki techniczne, tak zostało to przygotowane, taki był
opis przedmiotu zamówienia, takie były projekty modernizacji.
J. Karpiński powiedział, że działki były wielokrotnie mierzone metodą foto i te rozbieżności
sięgały 1 ara a tu są znaczne rozbieżności. Dostając z ksiąg zawiadomienie, nie wiemy
wprost, której działki to dotyczy.
M. Nowakowski zapytał, że jeżeli nie musimy, to nie będziemy dalej tego robić w innych
gminach Powiatu Giżyckiego.
J. Dybaś odpowiedziała, że już mamy pozyskane środki, projekty modernizacji poszły, już
mamy podpisaną umowę z wykonawcą.
Starosta M. Drzażdżewski powiedział, żeby pozwolić zająć się sprawą, bo dopiero dzisiaj
usłyszał o pewnej skali problemu. Na razie mamy kilka zastrzeżeń, ale jeżeli sprawa urasta do
większej skali musimy się zastanowić nad realizacją tej usługi.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że potrzebne będą tu działania, żeby uczulić
w szczególności rolników, żeby zajrzeli do dokumentów i sprawdzili, czy wszystkie dane
zgadzają się z tym, co mają np. we wnioskach do ARiMR.
J. Dybaś stwierdziła, że po ilości wniosków na dzień dzisiejszy skali nie widać. Można
przyjąć, że są to pojedyncze wnioski.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że na razie mamy skalę odkryć przypadkowych.
Natomiast ci, którzy nie dzielą działki, nie sprzedają nie zaglądają do dokumentów i są
nieświadomi.
T. Szostkowski podsumował, że tu mamy dwa tematy, jeden powierzchnia i wtedy reaguje
a drugi lokalizacja działki.
E. Januszkiewicz powiedziała, że w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji
w 2019 r. znajduje się wzmocnienie nawierzchni na odcinku Orłowo – Gajrowskie,
przebudowa drogi Wydminy – Wężówka oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi
Wydminy – Cebulki. Zapowiadane są rekordowe środki dla Warmii i Mazur z Funduszu Dróg
Samorządowych na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych na rok
2019 w kwocie ponad 330 mln zł. Zakłada, że wnioski z Powiatu Giżyckiego również znajdą
się na biurku Wojewody. Zapytała, jakie są najważniejsze odcinki dróg w Gminie Wydminy
dla powiatu; kiedy drogi, na których zaczął się remont mają szanse być dokończone. Chodzi
o takie drogi jak:
• Pietrasze, zostało ok. 1,2 km do granicy gmin Wydminy – Stare Juchy i Powiatów
Giżyckiego i Ełckiego,
• Grądzkie – Lipowo, zostało ok. 2 km do granicy gminy,
• Siemionki, zostało ok. 3 km do drogi wojewódzkiej (do Malinki),
• Gawliki Wielkie, zostało ok. 2 km do granicy gminy (do Sołtman),
• Szczepanki.
Odpowiedzi oczekuję po najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję w punkcie: Wolne wnioski i zapytania radnych.
Ad. 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Powiecie Giżyckim wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2018 r.
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.
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Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku S. Ozygała dodał, że
1 lutego odbyła się odprawa Komendanta Wojewódzkiego kadry kierowniczej jednostki. Były
obszary, gdzie Komendant ocenił wyniki jednostki jako bardzo dobre, w niektórych dobre.
Ogólnie jednostka została oceniona dobrze. Są obszary, którymi mogą się pochwalić i jest to
bieżąca praca, służba na co dzień oraz obszary, którymi nie chcą się chwalić, czyli
wyposażenie jednostki i warunki pracy, pełnienia służby przez policjantów oraz pracowników
cywilnych jednostki. Odniósł się do pytań zadanych na posiedzeniu Komisji Spraw
Społecznych i Edukacji odnośnie przestępczości nieletnich i gospodarczych. Przestępczość
gospodarcza wskaźnik dynamiki powyżej 120%. Skala przestępstw stwierdzonych w tym
obszarze do wszystkich przestępstw stwierdzonych jest rzędu 13-14%. Odnośnie
przestępczości nieletnich w odniesieniu do całości przestępstw stwierdzonych jest to skala
marginalna. Przestępczość narkotykowa w odniesieniu do nieletnich nie została
zarejestrowana.
M. Lemecha zapytał, w kontekście zdarzeń w Polsce, jak ocenia w skali od 1 do 5
prawdziwość firm ochroniarskich w Giżycku.
S. Ozygała stwierdził, że nie będzie się wypowiadał w tym zakresie, bo taka ocena nie należy
do właściwości policji.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu zapoznała się z Informacją nie
zgłaszając uwag.
Ad. 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Giżyckim
wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2018 r.
Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o uwagi i pytania do przedstawionego
materiału.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na wykres „Procentowy udział sił uczestniczących
w usuwaniu zdarzeń PSP i/lub OSP na terenie gmin powiatu giżyckiego”, z którego wynika,
że tyle samo akcji przeprowadziły Ochotnicze Straże Pożarne jak i Państwowa Straż Pożarna.
W mieście Giżycko 90% zdarzeń obsługuje Państwowa Straż Pożarna, natomiast w gminach
większość obsługuje Ochotnicza Straż Pożarna. Jej uwaga wynika ze sposobu finansowania,
gdyż PSP finansuje Skarb Państwa a jednostki OSP utrzymywane są ze środków własnych
gminy.
J. Karpiński dodał, że Ochotnicze Straże Pożarne profesjonalnością nie uchybiają
Państwowej Straży Pożarnej, natomiast uchybiają wyposażeniem, chociaż też nie do końca.
Skoro są jeszcze ochotnicy, to ci którzy decydują o uposażeniach powinni spowodować, żeby
duża ilość środków na wyposażenie szła z budżetu państwa do OSP. Utrzymywanie OSP
przez samorządy gminne, jednocześnie ich doposażanie w świetle wydatków, jakie ciążą na
samorządach gminnych czasami przerasta możliwości. Ten głos, żeby w Warszawie
dostrzeżono jaka to jest siła OSP tylko, żeby je doposażyć.
Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej M. Pupek powiedział, że
Warszawa z pewnością widzi zaangażowanie jednostek ochotniczych. Z roku na rok środki,
które są przekazywane wzrastają, możemy to zauważyć na co dzień, samochody są coraz
nowsze, sprzęt nie ustępuje Komendzie Powiatowej. Jesteśmy przygotowani do działania,
ochotnicy też.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Rada Powiatu zapoznała się z Informacją nie
zgłaszając uwag.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
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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 2018 r. poz.
511 z późn. zm.) i na te zadania środki przekazuje PFRON. W roku 2019 Fundusz przekazał
środki w wysokości 1.719.954 zł. Po konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób
Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy podział środków na rok 2019
przedstawia poniższa tabela:
L.p.

Nazwa zadania

1
1

2.

3.
4.
5.

6.
7.

2

Wykonanie
2018 r.

Plan
2019 r.

3

4

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi 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
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

35.302,95

28.000,00

3.350,00

7.000,00

Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej
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

38.652,95

35.000

829.800,00

889.800,00

86.559,00

120.000,00

171.162,17

190.000,00

5.000,00

3.500,00

542.828,88

481.654,00

1.635.350,05

1.684.954,00

1.674.003,00

1.719.954,00

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane
osobom niepełnosprawnych
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji
społecznej

OGÓŁEM

Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie proponowanego podziału środków –
załącznik nr 6 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.
Komisje: Spraw Społecznych i Edukacji oraz Finansów i Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania: „za” – 16 – jednogłośnie.
Uchwała Nr V.47.2019 w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. została podjęta –– stanowi załącznik nr
7 do protokołu.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
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Radni zostali zapoznani z objaśnieniem projektu uchwały:
Proponowana zmiana wynika z uzgodnienia z wójtami gmin Powiatu Giżyckiego planów
realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.
W związku z tym dokonuje się następujących zmian:
1) rezygnuje się z realizacji zadania pn.” Przebudowa wraz z rozbudową mostu na
Kanale Kula”. Przyczyną rezygnacji z przebudowy mostu jest wydłużenie czasu
wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność przejęcia gruntów
Nadleśnictwa Giżycko na poszerzenie pasa drogowego oraz brak realnej możliwości
uzyskania dofinansowania z innych źródeł.
2) zmniejsza się zakres realizacji zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa” w zakresie
wydatków niekwalifikowalnych poprzez odstąpienie od przebudowy drogi Nr 1622N
Wyszembork.
3) wpisuje się nowe zadania inwestycyjne (poz.4-9 i 11 Załącznika Nr 3 – Zadania
inwestycyjne):
a) Przebudowa dr. Nr 1720N od skrzyż. z dr. gm. Nr 133002N do msc.
Marcinowa Wola;
b) Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odc. od ul. Obwodowej
do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej);
c) Wzmocnienie nawierzchni dr. Nr 1726N Ryn- Stara Rudówka;
d) Wzmocnienie nawierzchni dr. pow. Nr 1857N na odc. Orłowo – Gajrowskie;
e) Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. –
Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (przebudowa drogi);
f) Utwardzenie dr. pow. nr 1833N Siedliska - Lipińskie w msc. Lipińskie;
g) Przebudowa dr. 1714N Wydminy- Wężówka m. Wężówka.
4) w ramach wydatków bieżących planuje się remont drogi Skop-Stara Rudówka na odc.
Skop-Monetki z dofinansowaniem z Gminy Ryn w kwocie 126.000 zł.
Źródłem sfinansowania ww. zadań są dotacje z budżetu państwa, dotacje z gmin oraz
dochody własne powiatu, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Szczegółowe finansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 3
(Zadania inwestycyjne).
W układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:
Dochody:
Rozdz.60014 § 2710 – dotyczy pomocy finansowej z Gminy Ryn w kwocie 126.000 zł
na remont drogi Skop-Stara Rudówka na odc. Skop-Monetki.
Rozdz.75618 § 0490 – zwiększa się dochody planowane do uzyskania przez Zarząd Dróg
Powiatowych za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł.
Rozdz.60014 § 6290 – zmniejszenie o 50.000 zł środków planowanych do uzyskania
z Nadleśnictwa w związku z rezygnacją przebudowy mostu na Kanale Kula.
Rozdz.60014 § 6300 i § 6430 – zwiększenie planowanego dofinansowania z budżetu państwa
i z gmin w związku z przyjęciem nowych zadań inwestycyjnych.
Wydatki:
Rozdz.60014 § 4270 i 6050 – zwiększenia odzwierciedlają zmiany w planie remontowym
i inwestycyjnym dróg powiatowych.
Rozdz.60095 – zmiana dotyczy zmniejszenia planu realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej
o inwestycję na drodze w Wyszemborku.
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 zapoznała się, ale nie opiniowała projektu uchwały.
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
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Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 1.
W związku z głosami radnych T. Szostkowskiego i M. Nowakowskiego, którzy oddali głos
„wstrzymujący się”, ale źle odnotowali ten fakt na pilotach do głosowania Przewodnicząca
Rady zarządziła reasumpcję głosowania.
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – nie było, „wstrzymujący się” – 3.
Uchwała Nr V.48.2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2019
została podjęta – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Protokół głosowania Nr 1 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Protokół głosowania Nr 2 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10. Sprawy różne.
T. Szostkowski powiedział, że Centralny Ośrodek Sportu odprowadza rocznie do budżetu
miasta ok. 300.000 zł podatku od nieruchomości, a za te pieniądze moglibyśmy zrobić cuda
sportowe. W tej chwili obniżył ceny, wpuszcza młodzież, nauczycieli, którzy proszą
a z drugiej strony płaci taki duży podatek za budynki, które mają służyć dobru społecznemu.
Jest to ponad 21.000 zł miesięcznie i ile rzeczy dobrych pro publico bono można byłoby
zrobić za takie pieniądze.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że:
1) wpłynęła Uchwała Nr 0102-58/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały
Nr III.37.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033. Kolejny raz
RIO stwierdza nieważność naszej uchwały w zakresie pozycji „Powierzenie Gminie
Miejskiej Giżycko zadania w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi żeglarstwa i innych sportów wodnych – stworzenie możliwości
rozwoju dla członków lokalnej społeczności zainteresowanych uprawianiem żeglarstwa".
2) wpłynęła Uchwała Nr RIO.VIII-0120-105/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dna 4 lutego 2019 r. w sprawie pozytywnej opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Giżyckiego oraz o możliwości
sfinansowania planowanego deficytu 2019 r.
3) wpłynęły dwie skargi: pierwsza na Zarząd Powiatu Giżyckiego i Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych, druga na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Obie skargi skierowała do
prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Innych spraw nie zgłoszono.
Ad. 11. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad V sesji o godz. 17:45 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

