
1 
 

BR.0012.3.4.2020.K.G-R 

Protokół nr 4/20 

posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z 15 czerwca 2020 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 14.00, zakończono o godz. 15.46 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Paweł Grzeszczak - Przewodniczący komisji 

2. Maria Popieluch - Wiceprzewodnicząca komisji 

3. Mirosław Lubas - Członek komisji 

4. Marcin Łobodziński - Członek komisji 

5. Beata Łukaszewicz - Członek komisji 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu 

 

Spoza składu komisji w obradach uczestniczyli: 

1. Cezary Piórkowski – Z-ca Burmistrza 

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

 

Porządek obrad komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Projekt uchwały Komisji Spraw Społecznych w sprawie powołania komisji doraźnej 

do opracowania Strategii Rozwoju Sportu. 

3. Rozpatrzenie petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Ad.1 

Przewodniczący komisji P. Grzeszczak otworzył posiedzenie komisji, powitał zebranych  

i zapoznał radnych z porządkiem obrad. 

Ad.2 

Przewodniczący komisji P. Grzeszczak zapoznał radnych z treścią projektu uchwały  

w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku do pracy nad Programem 

Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 – 2024 oraz nowymi kryteriami 

rozdziału środków grantowych w dziedzinie sportu – załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad.2 

Przewodniczący komisji P. Grzeszczak poinformował członków komisji o tym, że otrzymał 

petycję od Przewodniczącej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1, z prośbą  

o interwencję w sprawie cofnięcia przez burmistrza decyzji dotyczącej niepowołania oddziału 

sportowego klasy 1 oraz klasy 4 w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku orz utrzymania obecnej 

liczby godzin zajęć sportowych i utrzymaniem etatów nauczycieli wychowania fizycznego  

– załącznik nr 3 do protokołu. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski poinformował radnych, że nic się nie zmieniło, jeżeli 

chodzi o stanowisko urzędu w prawie petycji. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc przekazał radnym informację jakie obecnie funkcjonują oddziały 

sportowe w szkołach. Ponadto, ile godzin jest dodatkowych zajęć wychowania fizycznego  

w klasach 1 – 4. Obecnie jest problem z naborem, czego nie było w ubiegłych latach. Wiąże się 

to również z niżem demograficznym. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski zapoznał radnych z procedurą rekrutacyjną przyjęcia 

dzieci do klas sportowych. 
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Dyrektor MZOSiP P. Szulc poinformował radnych, że gdyby miasto powołało dwa oddziały 

sportowe, otrzymałoby 42.000 zł subwencji od stycznia 2021 r. Od września do grudnia miasto 

ponosiłoby koszty.  

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski uzupełnił informację dyrektora. Wskazał, że miasto ponosi 

wyższe koszty. Subwencja pokrywa 75 % wydatków miasta. Miasto otrzymuje coraz mniej 

środków finansowych od rządu nie tylko w samej subwencji, ale też w udziale od osób 

fizycznych i prawnych – co miesiąc 40 % mniej niż rząd zapowiadał. 

Poinformował komisję, że burmistrz odpowiedział Radzie Rodziców na petycję w formie 

pisemnej. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc poinformował członków komisji, iż w klasach 4 będą dodatkowe 

3 godziny na zajęcia sportowe. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski przypomniał, że miasto poniosło duże nakłady finansowe  

w ostatnich latach na infrastrukturę w każdej szkole. 

Radny M. Łobodziński zapytał, czy jest szansa na powstanie klasy żeglarskiej, jeżeli w klasie 

będzie 20 uczniów. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odpowiedział radnemu, że przy obecnej sytuacji finansowej 

będzie można zawiesić te zajęcia. 

Na temat klas sportowych w szkołach głos zabrała również radna M. Popieluch. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc poruszył kwestię zajęć pozalekcyjnych w szkołach. 

Na temat zajęć pozalekcyjnych głos zabrali również członkowie komisji i z-ca 

burmistrza C. Piórkowski. 

Ad.4 

Radny M. Łobodziński  

1. Poruszył kwestię przycięcia drzew przy wejściu do portu. 

2. Zapytał co z basenem, jeżeli chodzi o wrzesień. Kiedy planowane jest napełnienie. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że cała procedura uruchamiania 

basenu trwa około dwóch tygodni.  

Radna M. Popieluch 

1. Poruszyła kwestię złego stanu posesji na ul. Rolniczej. 

Radny M. Lubas 

1. Zapytał z-cę burmistrza, czy w tym roku będzie organizowane Air Show. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że wszystkie imprezy masowe nie 

mogą się odbyć do końca sierpnia. Air Show nie odbędzie się. 

2. Zapytał o przebieg remontu na terenie po byłej Bazie Sportów Wodnych. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że prace remontowe  

są obecnie zatrzymane . Nastąpiło rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą. 

Radny M. Lubas poinformował z-cę burmistrza, że złoży pismo, z jakiego powodu została 

rozwiązana umowa z wykonawcą. 

3. Zapytał na jakim etapie jest budowa ul. Róży Wiatrów. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że budowa jest na etapie 

wykończenia. 

4. Czy znany jest dokładny termin ukończenia inwestycji – budowa ul. Rózy Wiatrów  

i czy faktury są opłacane w terminie. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski poinformował radnego, że udzieli mu odpowiedzi na pytania 

w formie pisemnej. 

Radny M. Łobodziński zgłosił problem z wjazdem od budynku 33A przy ul. Nowowiejskiej 

do budynku TBS – zły stan techniczny tego wjazdu. 

Ad.5 

Przewodniczący komisji P. Grzeszczak zamknął posiedzenie komisji. 

Na tym protokół zakończono. 
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Nagranie przebiegu komisji stanowi integralną część protokołu i opublikowane jest na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

 

Protokołowała       Przewodniczył 

Krystyna Gruszecka - Rosłoń    Paweł Grzeszczak  

 


