
Roczne sprawozdanie z działalności pracy

Komisji Finansów i Gospodarki

działającej przy Radzie Miejskiej w Giżycku za rok 2019.

W roku 2019 Komisja Finansów i Gospodarki pracowała w następującym
składzie;

Jadwiga Małgorzata Mistera — przewodnicząca komisji

Olga Uminowicz — wiceprzewodnicząca komisji

Jan Sekta — członek komisji

Jerzy Kunda — członek komisji

Paweł Andruszkiewicz — członek komisji

Marcin Jakowicz — członek komisji

W roku 2019 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 2019 . 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 Finansów i Gospodarki
przygotowali plan pracy na rok 2020 oraz odbyło się posiedzenie Komisji na którym,
omówiono projekty uchwał przygotowanych na sesję.

2. W miesiącu lutym 2019 roku członkowie Komisji Finansów i Gospodarki
zajmowali się pracą bieżącą, oraz uczestniczyli w szkoleniu na temat;

„Prawa, obowiązki i uprawnienia radnych .Zadania wynikające z zasiadania w
Radzie Miejskiej . ABC samorządu terytorialnego,,

3. Miesiąc marzec to wspólna praca członków Komisji nad projektami uchwał na
najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Giżycku.

4. Kwiecień to miesiąc w którym członkowie Komisji Finansów i Gospodarki
spotkali się dwukrotnie ; -



- pierwsze posiedzenie dotyczyło zgodnie z planem pracy Komisji przygotowania
miasta do sezonu letniego na 2019 rok

- drugie posiedzenie dotyczyło głównie omówienia projektów uchwał na sesję oraz
spraw bieżących i było wspólne z członkami Komisji Spraw Społecznych.

5. W miesiącu maju radni wchodzący w skład Komisji spotkali się również
dwukrotnie;

- pierwszy raz na wspólnym posiedzeniu z członkami Komisji Rewizyjnej dokonując
analizy wykonania budżetu miasta za 2018 rok

- kolejny raz omawiając projekty uchwał na najbliższą sesję

Warto zaznaczyć, iż członkowie Komisji wraz z innymi Radnymi zapoznali się z
funkcjonowaniem Twierdzy Boyen.

6. Czerwiec był miesiącem pracy bieżącej Komisji — na którym głównie omówiono
projekty na najbliższą sesję.

7.Miesiąc lipiec czyli miesiąc tzw. przerwy letniej to — członkowie Komisji
pracowali na sesji powołanej w trybie nadzwyczajnej .

8.Sierpień to praca wszystkich członków dwóch Komisji nad projektami uchwał
przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej .

9. 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 2019 roku, na którym to nie
stwierdzono żadnych uchybień dotyczących w/w tematu oraz złożono wnioski do
budżetu miasta na rok 2020

- kolejne spotkanie członków Komisji to praca bieżąca

10. Posiedzenie dwóch Komisji odbyło się w miesiącu październiku na którym
omawiano bieżące problemy mieszkańców oraz projekty kolejnych uchwał.

11. Miesiąc listopad 2019 roku to głównie praca nad projektem budżetu Miasta
Giżycka na 2020 rok.

12. Członkowie Komisji Finansów i Gospodarki w grudniu pracowali nad bieżącymi
projektami uchwał.

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki — Jadwiga Małgorzata Mistera



sprawozdanie z działalności K.omisji Spraw Społecznych w roku 2019

Komisja w składzie:

1. Małgorzata Czopińska (do 18.12.2019)
2. Mirosław Luhas
3. Beata Jadwiga Łukaszewicz
4. Marcin Lobodziński
5. Maria Popieluch
6. Paweł Grzeszczak

Odbyła posiedzenia xv terminach
- 29.01.2019
- 25.02.2019
- 25.03.2019
- 15.04.2019
- 23.04.2019
- 15.05.2019
- 20.05.2019
- 28.05.2019
- 24.06.2019
- 26.08.2019
- 23.09.2019
- 28.10.2019
-28.11.2019
- 16.12.2019

Działania komisji
- Komisja analizowała projekty uchwał przed każdą sesją Rady Miasta.
- Członkowie komisji zgodnie z planem pracy uczestniczyli aktywnie w pracy Rady Miejskiej
Seniorów. Wypracowane zostały propozycje kierunków, które złożono Burmistrzowi Miasta
jako sygnał by w najbliższych latach dążyć do ich realizacji i zapewnienia lepszej opieki dla
osób starszych
- Członkowie komisji brali udział w opracowywaniu celów strategicznych w oświacie na lata
2019-2025. Przedstawiciel KSS prowadził spotkania środowiskowe z przedstawicielami Rad
Rodziców i seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Członkini komisji czynnie uczestniczyła w pracach komisji mieszkaniowej będąc jej
przewodniczącą
- 4 członków komisji pracowało w zespole (xv skład którego weszli także przedstawiciele
stowarzyszeń sportowych, MOSiRu oraz Urzędu Miejskiego), który rozpoczął pracę nad
wypracowaniem nowych zasad przyznających granty na działalność klubów sportowych
- Komisja odbywała spotkania z dyrektorem MOSIR oraz GCK w celu omówienia aktualnej
oferty sportowej i kulturalnej
- Komisja zgłaszała wnioski Burmistrzowi Miasta dotyczące funkcjonowania miasta
- Na wniosek przedsiębiorców Komisja wystąpiła z projektem uchwały w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projekt został przez
Radę przyjęty dzięki czemu zaistniała możliwość stworzenia warunków dla inwestycji
giżyckich przedsiębiorców.
- Członkini komisji brała czynny udział w pracach zespołu ds. GBO
- Członkini komisji brała udział w pracach zespołu do opiniowania lawników
- Członkini komisji pracowała w komisji spolecznej Powiatowego Urzędu Pracy
- Członkini była członkiem Rady Programowej Uniwersytetu 111 Wieku.

Przewodniczący
Komisji Spraw S,p,ułe~ęznych




