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BR.0012.2.2.2020.K.G-R 

 

Protokół nr 2/20 

posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 17.41 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Jadwiga Małgorzata Mistera – Przewodnicząca komisji 

2. Olga Uminowicz - Wiceprzewodnicząca komisji 

3. Paweł Andruszkiewicz – Członek komisji 

4. Marcin Jakowicz - Członek komisji – opuścił obrady o godz. 16.57 

5. Jan Sekta  - Członek komisji 

Nieobecny radny: Jerzy Kunda 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Spoza składu komisji w obradach uczestniczyli: 

1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta 

2. Cezary Piórkowski - Z-ca Burmistrza Miasta 

3. Arkadiusz Połojański  - Sekretarz Miasta 

4. Dorota Wołoszyn  - Skarbnik Miasta 

5. Barbara Chalecka – Łukaszewicz – Z-ca Skarbnika Miasta 

6. Jacek Markowski - Naczelnik Wydziału Mienia 

7. Adam Baran  - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

8. Aleksandra Zalewska -  

9. Ewa Ostrowska - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 

Społecznej 

10. Marta Dąbrowska - Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

11. Małgorzata Bogdanowicz – Kierownik Centrum Integracji Społecznej 

12. Piotr Szulc  - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

13. Marian Mieńko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

14. Mirosław Boć  - Radny - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

15. Andrzej Szocik - Radny – Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

16. Mirosław Błudzień - Członek Zespołu Small Band 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Zatwierdzenie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki  

z Komisją Spraw Społecznych z dnia 13.01.2020 r. 

3. Omówienie projektów uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Giżycku. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Ad.1 

Przewodnicząca komisji J.M. Mistera powitała radnych i przybyłych na obrady gości. 

Następnie przedstawiła porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez radnych. 

Ad.2 

Przewodnicząca komisji J.M. Mistera poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu ze 

wspólnego posiedzenia komisji z dnia 13 stycznia 2020 r. 

 Radni jednogłośnie przyjęli protokół. 
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Ad.3 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2029 – załącznik nr 2 do protokołu. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok – załącznik nr 3 

do protokołu. 
Przewodnicząca komisji J.M. Mistera poruszyła kwestię zwiększenia wydatków  

w kwocie 60.000 zł  na zadania bieżące w Giżyckim Centrum Kultury z przeznaczeniem na 

opłacenie orkiestry Small Band. 

Dyrektor GCK M. Dąbrowska wyjaśniła, że zespół wraca z Węgorzewa do Giżycka.  

W Giżyckim Centrum Kultury będzie miał swoją siedzibę. Zespół będzie reprezentował 

miasto na różnych wydarzeniach kulturalnych, koncertował w Giżycku i poza nim. 

Członek Zespołu Small Band M. Błudzień uzupełnił wypowiedź dyrektor GCK. 

Radny M. Boć poruszył kwestię przesunięcia wydatków w kwocie 60.000 zł na rzecz osób 

fizycznych w rozdziale „Ochrona powietrza”. Zapytał, ilu mieszkańców na ten rok złożyło 

wnioski na  dofinansowanie na wymianę pieców i czy można jeszcze składać takie wnioski. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że jest limit 3.000 zł na 

dofinansowanie na jedno gospodarstwo domowe, gdzie dokonuje się wymiany źródła ciepła 

na ekologiczne. Nie można dokonać żadnych wydatków przed podpisaniem umowy  

z miastem. Wpływają wnioski na bieżąco. Wnioski są przyjmowane, dopóki nie wyczerpie 

się pula przeznaczonych środków. 

Skarbnik Miasta D. Wołoszyn uzupełniła odpowiedź z-cy burmistrza. Poinformowała 

radnego, że na ten rok podpisała 3 umowy. Nabór trwa. 

Przewodnicząca komisji J.M. Mistera poruszyła kwestię zmniejszenia wydatków  

w kwocie 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa schroniska dla 

zwierząt na budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4.  

Skarbnik Miasta D. Wołoszyn wyjaśniła, iż obecnie pozostawiono kwotę 50.000 zł. 

Przesunięcia są po to, aby można było zrealizować w tym roku zadanie dotyczące boiska, 

ponieważ miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 400.000 zł. Warunek jest taki, aby 

to zadanie było ukończone do 30 czerwca. W drugiej połowie roku, po otrzymanym 

dofinansowaniu będzie zwrócona kwota na realizację budowy schroniska. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski uzupełnił odpowiedź skarbnik. Budowa 

schroniska jest to zadanie 2 letnie – na ten i przyszły rok. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał o koszt wykonania boiska. 

Skarbnik Miasta D. Wołoszyn odpowiedziała radnemu, że ze strony miasta będzie to koszt 

800.000 zł. Dofinansowanie na to zadanie wynosi 811.000 zł. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał, czy są oszczędności związane z tym, że Miejski 

Zakład Komunalny nie musiał używać sprzętu do odśnieżania ulic z powodu braku zimy. 

Skarbnik Miasta D. Wołoszyn odpowiedziała radnemu, że dopiero zaczyna się rok  

i trudno mówić o oszczędnościach. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski uzupełnił odpowiedź skarbnik.  

3. Projekt uchwały nr 3 i nr 4 w sprawie przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego – załącznik nr 4 i nr 5 do protokołu. 

Przewodnicząca komisji J.M. Miestera poinformowała zebranych, że projekt uchwały nr 3 

jest autorstwa Komisji Doraźnej, a projekt uchwały nr 4, autorstwa Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Radny M. Boć powiedział, że projekt uchwały nr 4 nie wnosi nic nowego poza tym,  

że ogranicza pole działania, spłycając je wyłącznie do inwestycji, remontów, zieleni miejskiej 

i ochrony środowiska. Projekt nr 3 daje większe możliwości, jak sport, kultura, ekologia. 
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4. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej w Giżycku oraz jej 

jednostkom organizacyjnym – załącznik nr  6  do protokołu. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski zreferował projekt uchwały. Wyjaśnił, że chodzi  

o niedochodzenie należności, które przekraczają wartość tych należności. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jednego 

uczestnika i jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Kierownik CIS M. Bogdanowicz wyjaśniła, że taki projekt uchwały składany jest co roku. 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wymaga stawki jednostkowej na jednego uczestnika  

i pracownika Centrum Integracji Społecznej. Kwota ta jest niezmienna od 3 lat. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2019 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską 

Giżycko do zużytej wody i odprowadzonych ścieków – załącznik nr 8 do protokołu.  

Radny P. Andruszkiewicz zapytał ile miasto dopłacało do zużytej wody i odprowadzonych 

ścieków w 2019 roku i ile będzie dopłacać w 2020 roku. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że prześle odpowiedź na te 

pytania drogą mailową. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość  

i szczegółowe warunki przyznawania i opłacania niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko – załącznik nr 9 do protokołu. 

Radny M. Boć wskazał błąd w § 1 pkt 1  – odczytał treść tego punktu. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski wyjaśnił, że nie zmienia się brzmienia regulaminu. 

Radny M. Boć poruszył kwestię dodatków funkcyjnych. Zapytał, czy w projekcie uchwały 

uwzględniono podwyżki dla kadry kierowniczej. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odpowiedział radnemu, że nie są to kwoty dodatków. Uchwała 

określa granice. Dodatek funkcyjny musi się mieścić w widełkach. Kwoty podane w projekcie 

uchwały są kwotami granicznymi. Zyskają dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, którzy 

mieli niskie dodatki. 

Radny M. Boć powiedział, iż uważa, że  wysokość dodatków funkcyjnych powinna zależeć od 

ilości oddziałów. W propozycji projektu uchwały nie przewidziano, jakie kryteria powinien 

spełniać dyrektor, żeby otrzymać maksymalną kwotę dodatku. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc wyjaśnił, że jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę.  

W uchwale z 2009 r. jest napisane, kto otrzymuje dodatek funkcyjny i za co. Główną intencją 

burmistrza, przedkładając projekt uchwały było to, żeby podnieść kwotę dodatku nauczycielom 

pracującym w przedszkolach. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz i Z-ca Burmistrza C. Piórkowski uzupełnili odpowiedź 

dyrektora. 

Radny M. Boć zwrócił się do burmistrza o zmianę algorytmu przeliczenia dodatków 

funkcyjnych. Zapytał, czy są doradcy metodyczni w szkołach. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odpowiedział, że są doradcy metodyczni. Doradcy ci są 

zatrudnieni w Powiatowym Ośrodku Edukacji. Dodatek funkcyjny dla doradców 

metodycznych powinien zostać w  projekcie uchwały. 

Radny M. Boć zapytał, kto jest płatnikiem dla doradców metodycznych i czy nie niesie to za 

sobą ryzyka, że miasto wyłoży pieniądze na to zadanie, które nie należy do zadań miasta. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odpowiedział, że nie jest to obarczone takim ryzykiem. 

8. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę (ul. Wileńska) – 

załącznik nr 10 do protokołu. 
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Radna O. Uminowicz zapytała, czy dzierżawa dotyczy parkingu dla sklepu, który jest po 

drugiej stronie ulicy. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnej, że parking ma być ogólnie 

dostępny, a wnioskodawcą był przedsiębiorca, prowadzący działalność naprzeciwko parkingu. 

Naczelnik WM J. Markowski uzupełnił odpowiedź burmistrza.  

9. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Wiśniowa) – załącznik  

nr 11 do protokołu.  

Radni nie mieli pytań do autora projektu uchwały. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/11/06 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 17 lutego 2006 r – załącznik nr 12 do protokołu.  

Naczelnik WM J. Markowski wyjaśnił, iż zmiana dotyczy załącznika graficznego. 

11. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Miasta Giżycka – załącznik nr 13 do protokołu.  

12. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

– załącznik nr 14 do protokołu 

Dyrektor CPUiIS E. Ostrowska zreferowała projekt uchwał. 

 Radni nie mieli pytań do autora projektów uchwał. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie jej pobierania – załącznik 

nr 15 i 16 do protokołu. Projekt nr 14 i Projekt A. 

Radny P. Andruszkiewicz wyjaśnił, czym się różni projekt uchwały nr 14, autorstwa grupy 

radnych od projektu uchwały A, autorstwa burmistrza. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego. 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku 

na 2020 rok – załącznik nr 17   do protokołu. 

Radni nie mieli pytań do autora projektu uchwały. 

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Giżycku na 2020 rok – załącznik nr 18 do protokołu. 

Radni nie mieli pytań do autora projektu uchwały. 

16. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku – załącznik nr 19 do protokołu. 

Radni nie omawiali projektu uchwały. 

Ad.4 

Przewodnicząca komisji J.M. Mistera  

1. Zapytała burmistrza, czy odbędzie się debata na temat podwyżki cen za wywóz 

odpadów. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział przewodniczącej, że zgromadzenie w tej sprawie 

ma się odbyć w środę o godz. 12.00. Wyjaśnił kwestię wyliczenia kosztów za wywóz odpadów. 

Radny P. Andruszkiewicz poruszył kwestię segregacji odpadów. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego. 

Ad.5 

Przewodnicząca komisji J.M. Mistera zamknęła posiedzenie komisji. 

 Na tym protokół zakończono. 

Nagranie przebiegu posiedzenia komisji stanowi integralną część protokołu  

i opublikowane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Giżycku. 

 

Protokołowała      Przewodniczyła 

Krystyna Gruszecka – Rosłoń   Jadwiga Małgorzata Mistera 


