
Roczne sprawozdanie z działalności pracy Komisji Finansów i Gospodarki  działającej 

przy Radzie Miejskiej w Giżycku za rok 2016. 

 

W roku 2016 Komisja Finansów i Gospodarki pracowała w następującym składzie; 

 

Jadwiga Małgorzata Mistera – przewodnicząca komisji 

Jerzy Kiczyński – wiceprzewodniczący komisji 

Mirosław Gostomski – członek komisji  

Marzanna Sroka – członek komisji 

Łukasz Zakrzewski – członek komisji  

 

W roku 2016 Komisja obradowała czternaście  razy . Wspólne posiedzenia  wraz z innymi 

członkami  komisji działającymi  przy Radzie Miejskiej w Giżycku odbyły się sześciokrotnie. 

Komisja zrealizowała wszystkie punkty przyjęte w planie pracy na rok 2016 . Część spotkań 

członków komisji  dotyczyła  pracy bieżącej czyli omawiania projektów uchwał na sesje Rady 

Miejskiej oraz rozpatrywanie wniosków skierowanych przez mieszkańców Giżycka do Rady . 

1.Styczeń był miesiącem, w którym członkowie Komisji przygotowali plan pracy na rok 2016 

oraz odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji działających przy Radzie Miejskiej  

w Giżycku, na którym  głównie  omówiono projekty uchwał przygotowane na  XVIII sesję 

VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku  . 

2.W miesiącu lutym  2016  roku Komisja Finansów i Gospodarki zajmowała się pracą 

bieżącą. 

3.Miesiąc marzec to wspólna praca z członkami  Komisji Mienia nad projektami uchwał na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Giżycku .  

4.Kwiecień  to miesiąc w którym członkowie Komisji Finansów i Gospodarki analizowali 

bezrobocie i zatrudnienie w mieście Giżycko .Gościem na komisji była Pani Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy Anna Skass , która przedstawiła analizę lokalnego rynku pracy w 

powiecie giżyckim i w mieście Giżycko ; poziom i dynamikę bezrobocia .Przedstawiła 

również sprawozdanie o rynku pracy; bezrobotni zarejestrowani , którzy podjęli pracę  

,zarejestrowani ogółem , w tym z prawem do zasiłku .Bezrobotni oraz poszukujący pracy oraz 

bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w różnym przedziale wiekowym . 

5.W miesiącu maju  radni wchodzący w skład Komisji spotkali się na wspólnym posiedzeniu 

z członkami Komisji Rewizyjnej dokonując analizy  wykonania budżetu miasta za  2015 rok . 

6.Czerwiec  był miesiącem pracy bieżącej  Komisji  - odbyło się wspólne posiedzenie trzech 

komisji działających przy Radzie Miejskiej w Giżycku na którym , głównie  omówiono 

projekty na najbliższą sesję . 

7.Miesiące letnie czyli lipiec i sierpień 2016 roku to praca bieżąca komisji . 

8.W miesiącu wrześniu członkowie komisji spotykali się dwukrotnie ; 

- po raz pierwszy wraz z członkami komisji Rewizyjnej dokonując analizy wykonania 

budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2016 roku , na który to nie stwierdzona żadnych 

uchybień dotyczących w/w tematu  

- kolejny raz była to  praca bieżąca komisji    

9. Jedenaste i dwunaste posiedzenie komisji odbyło się w październiku na których ; 

-  omawiano bieżące problemy mieszkańców oraz projekty kolejnych uchwał 

- przygotowano wnioski do budżetu miasta na 2017 rok 

10.Miesiąc listopad  był miesiącem gdzie  odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji 

działających przy Radzie Miejskiej w Giżycku na którym , głównie  omówiono projekty 

uchwał oraz pracą nad projektem budżetu Miasta Giżycka na 2017 rok. 

11.Członkowie Komisji Gospodarki i Finansów w grudniu pracowali nad ; 

- budżetem miasta na rok 2017  



- bieżącymi projektami uchwał   

- możliwością utworzenia  tzw. portu wędkarskiego – gościem na komisji  był Pan Andrzej 

Wojciechowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Giżycko 

przedstawiający potrzebę powstania takiego portu. 

 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki  

Jadwiga Małgorzata Mistera 


