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BR.0012.1.3.2020.K.G-R 

 

Protokół nr 3/20 

posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o 16.09 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Andrzej Szocik – Przewodniczący komisji 

2. Andruszkiewicz Paweł - Wiceprzewodniczący komisji 

3. Małgorzata Czopińska – Członek komisji 

4. Andrzej Jelec - Członek komisji 

5. Halina Sarul - Członek komisji 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Spoza składu komisji w obradach uczestniczyli: 

1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz 

2. Krzysztof Korczyk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego 

3. Skarżący 

 

Porządek obrad: 

1.  Cezary Piórkowski – Zastępca Burmistrza 

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

3.  Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

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

w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Skarg Wniosków i Petycji za rok 2019. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Ad.1 

Przewodniczący komisji A. Szocik otworzył posiedzenie komisji, stwierdził prawomocność 

obrad. Powitał radnych i gości przybyłych na posiedzenie. Podczas otwarcia posiedzenia 

obecnych było 5 radnych. 

Ad.2 

Przewodniczący komisji A. Szocik przedstawił porządek obrad. Zgłosił wniosek  

o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Zapoznanie się z protokołem Komisji Rewizyjnej 

z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zakładzie Komunalnym – jako punkt 5 porządku 

obrad. 

 Wniosek został przyjęty – 4 głosy za, 1 przeciw. 

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
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4. Rozpatrzenie petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku  

w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Skarg Wniosków i Petycji za rok 2019. 

6. Zapoznanie się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  

w Miejskim Zakładzie Komunalnym 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Ad.3 

Przewodniczący komisji A. Szocik zapytał radnych, czy chcą wnieść uwagi do protokołu  

nr 1/20 z 09.03.2020 r. i nr 2/20 z 11.05.2020 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli oba protokoły: 

Protokół nr 1/20 – 5 głosów za. 

Protokół nr 2/20 – 5 głosów za. 

Ad.4 

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Giżycku w sprawie cofnięcia przez burmistrza decyzji dotyczącej nieutworzenia oddziału 

sportowego w roku szkolnym 2020/2021 – kopia petycji - załącznik nr 2 do protokołu. 

Głos w sprawie petycji 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 zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1. 

Poinformowała radnych, iż po rozmowie z burmistrzem klasy 4 mają 3 godziny dodatkowych  

zajęć w-f w tygodniu. Powiedziała, że rodzice wiedzą z jakich przyczyn nie ma możliwości 

otworzenia klas sportowych. 

Zwróciła się do radnych z prośbą, aby na takiej samej zasadzie co klasy czwarte, klasy pierwsze 

otrzymały więcej godzin zajęć w-f. Uzasadniła swoją prośbę. 

Rodzice nie wycofują petycji. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski wyjaśnił, iż miasto nie ma wpływu na subwencje oświatowe, 

jakie wpływają do miasta. Poinformował radnych, iż szykowane jest oficjalne stanowisko 

Związku Miast Polskich i Związku Gmin Polskich do Ministra Edukacji Narodowej o zmianę 

zasad finansowania oświaty. To co miasto otrzymuje w ramach subwencji oświatowej pokrywa 

82% wynagrodzenia nauczycieli. Miasto dopłaca do wynagrodzenia nauczycieli, 

wynagrodzenia obsługi, utrzymania budynków i zajęcia pozalekcyjne.  

Poinformował radnych, iż w zamian za nieuruchamianie klas sportowych miasto jest w stanie 

zabezpieczyć pieniądze na dodatkowe 3 godziny w-f na poziomie klasy czwartej. 

Wypowiedział się na temat dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  prowadzonych w szkołach. 

Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie mówi nie, ale też nie mówi tak. Zależ jak będzie 

przebiegało zabezpieczenie podstawy programowej. 

Radna M. Czopińska zapytała, na jaki rok zajęć wychowania fizycznego będą przeznaczone 

dodatkowe godziny. Czy to są zajęcia ogólnorozwojowe. 

W których szkołach są prowadzone zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odpowiedział na zapytania radnej. 

Radna M. Czopińska poruszyła kwestię komisji, która będzie powołana  w celu opracowania 

programu sportu. 

Radny A. Jelec powiedział, że dobrze by było rozważyć utworzenia klasy sportowej w jednej 

szkole, a nie w kilku szkołach. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że jest to jedna z możliwych opcji. 

Rodzice decydują, do której szkoły chcą zapisać dziecko. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc uzupełnił odpowiedź z-cy burmistrza. 

Wiceprzewodniczący komisji P. Andruszkiewicz wypowiedział się w kwestii procedury 

zapisywania dzieci przez rodziców do klas sportowych. 
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Zgłosił wniosek o zdjęcie z budżetu miasta zadania – wydanie biuletynu Moje Giżycko  

i te pieniądze przeznaczyć na zajęcia dla dzieci. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski i radny A. Jelec odnieśli się do wniosku 

wiceprzewodniczącego. 

Wiceprzewodniczący komisji P. Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi z-cy burmistrza 

i radnego A. Jelca. 

Radna H. Sarul powiedziała, że sytuacja finansowa jest dramatyczna. Może trzeba się będzie 

skupiać na dożywianiu dzieci, opiece nad seniorami, czy trzeba będzie zwiększyć pulę 

pieniędzy w MOPS. 

Radna M. Czopińska odniosła się do wypowiedzi radnej H. Sarul. Powiedziała, że nie jest 

znana rzeczywista sytuacja finansowa miasta. 

Dyrektor MZOSiP  P. Szulc – pierwszą rzeczą jaką trzeba zapewnić, to realizacja orzeczeń 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Wiceprzewodniczący komisji P. Andruszkiewicz powtórzył wniosek, aby w opinii jaką wyda 

komisja zawrzeć, aby usunąć z budżetu miasta wydatek na finansowanie Biuletynu Moje 

Giżycko wraz z etatem i te pieniądze przeznaczyć na sport dla szkół.  

 Wniosek nie został przyjęty – 1 głos za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Ad.6 

Radny A. Jelec poinformował radnych, iż stanowisko Komisji Rewizyjnej nie jest wiążące dla 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Wiążące będzie stanowisko  Rady Miejskiej. 

Kopia stanowiska Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zakładzie 

Komunalnym – załącznik nr 3 do protokołu. 

Zasugerował, aby komisja wstrzymała się od stwierdzeń o zasadności bądź niezasadności 

skargi mieszkańca do czasu, kiedy poprzez uchwałę Rada Miejska rozstrzygnie kwestie, czy 

doszło do naruszeń związanych z przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego MZK i czy 

doszło do naruszeń związanych preliminarzem budżetowym. Znane jest stanowisko Komisji 

Rewizyjnej. Komisja Skarg Wniosków i Petycji pozna stanowisko Rady Miejskiej. Wówczas 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji będzie mogła podjąć rekomendację dla Rady Miejskiej  

w kwestii skargi złożonej przez mieszkańca w zakresie dotyczącym gospodarowania środkami  

przez Miejski Zakład Komunalny. 

Radny odczytał projekt protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim 

Zakładzie Komunalnym. Projekt protokołu – załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący komisji A. Szocik wyjaśnił, iż przedmiotem kontroli była część skargi 

odnośnie struktury organizacyjnej Miejskiego Zakładu Komunalnego z jego regulaminem 

organizacyjnym. 

Radna M. Czopińska powiedziała, że jeżeli rada ma określić czy skarga jest zasadna, czy nie, 

to należy każdy element tej skargi przeanalizować przez komisję, czy sytuacja zaistniała, czy 

nie. Zaznaczyła, iż była pewna, że Komisja Rewizyjna odniesie się do konkretnych zarzutów 

skarżącego. 

Przewodniczący komisji A. Szocik wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna odnosiła się do zarzutów. 

Wiceprzewodniczący komisji P. Andruszkiewicz poinformował radnych, iż przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej poinformował członków tej komisji, że komisja kontroluje MZK, i że to 

nic nie ma ze skargą mieszkańca.  

Radna H. Sarul powiedziała, że skarga jest wielowątkowa. Komisja Rewizyjna zrealizowała 

wycinek skargi. 

Radna M. Czopińska powiedziała, że z protokołu kontroli nic nie wynika. 

Ad.5 

Przewodniczący komisji A. Szocik poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2019 rok. 

 Komisja przyjęła sprawozdanie – załącznik nr 5 do protokołu. 
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Przewodniczący komisji A. Szocik poinformował radnych o tym, że wpłynęła skarga od 

mieszkanki Giżycka, i że skierował skargę do burmistrza, celem wydania opinii w przedmiocie 

skargi. Nie ma jeszcze odpowiedzi. 

Ad.7 

Przewodniczący komisji A. Szocik podziękował radnym za udział w posiedzeniu komisji  

i zamknął obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

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    Andrzej Szocik 


