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BR.0002.1.4.2016.KG 

 

Protokół XXI/4/2016 

Sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 30 marca 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00 – zakończono o godz. 19.57 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Andruszkiewicz Piotr 

2. Błoszko Ryszard 

3. Boć Mirosław 

4. Bogdatowicz Ludwik 

5. Darska Grażyna  

6. Gawarecki Jerzy –  

7. Gostomski Mirosław 

8. Górski Bogdan  

9. Grzeszczak Paweł 

10. Jelec Andrzej   

11. Jurgielewicz Magdalena 

12. Kalinowska Elżbieta 

13. Kempa Robert   

14. Kiczyński Jerzy 

15. Michalewicz Joanna 

16. Mistera Jadwiga  

17. Cezary  Piórkowski 

18. Maria Popieluch   

19. Popieluch Maria  

20. Sekta Jan 

21. Łukasz Zakrzewski 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu 

 

Spoza składu Rady w obradach uczestniczyli: 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta 

Roman Łożyński    - Z-ca Burmistrza Miasta 

Arkadiusz Połojański    - Sekretarz Miasta 

Dorota Wołoszyn    - Z-ca Skarbnika Miasta 

Jacek Stankiewicz    - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Piotr Wojtkiewicz    - Radca Prawny 

Jarosław Borowski    - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku 

Adam Rudnicki    - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku 

Jerzy Dukiel   - Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

    w Giżycku 

Jarosław Sroka    - Członek Prezydium Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia  

     Ratunkowego w Giżycku 

Andrzej Żukowski    - Kierownik Zarządu Zlewni RZGW w Giżycku. 

Tomasz Mułyk     - Kierownik Nadzoru Wodnego w Giżycku 
Maciej Ambroziak    - Komendant Straży Miejskiej w Giżycku 

Danuta Wasilewska    - Kierownik Referatu Podatkowego UM 

Ewa Ostrowska    - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 
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Grażyna Bogdanowicz   - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM 

Karol Walinowicz    - Naczelnik Wydziału Inwestycji UM 

Jacek Markowski    - Naczelnik Wydziału Mienia UM 

Roman Czeberkus    - Likwidator Zakładu Usług Komunalnych 

Dawid Klukiewicz    - Referent w Biurze Promocji i Polityki Społecznej UM 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji Straży Miejskiej, Policji, PSP, 

MOPR, RZGW. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

w 2015 r. 

6. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta  

w 2015 r. 

7. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

8. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2016 -2022.        PROJEKT NR 1 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rak.   PROJEKT NR 2 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej położonych przy ul. Warszawskiej w Giżycku.  

   PROJEKT NR 3 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, 

Królowej Jadwigi, al. 1-go Maja, Szosą Obwodową oraz Jagiełły w Giżycku. PROJEKT NR 4 

13. Podjęcie uchwały w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno – usługowej, zawartego 

między: kanałem Giżyckim, jez. Niegocin, ul. Moniuszki i jez. Kisajno w Giżycku.       

           PROJEKT NR 5 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie branż 

chronionych, zanikających i preferowanych oraz opieki dziennej nad dziećmi do lat trzech.  

PROJEKT NR 6 

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XVIII/9/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

opłaty targowej.                    PROJEKT NR 7 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, 

Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz płd. – zach. granicą działki nr 208/4 w Giżycku.  

 PROJEKT NR 8 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między kanałem Giżyckim i ulicami: 

Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku.                PROJEKT NR 9 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.      PROJEKT NR 10 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.      PROJEKTNR 11. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością osobistą.  

   PROJEKT NR 12 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ulg i zwolnień za przejazdy wykonywane lokalnym 

transportem zbiorowym na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko.    PROJEKT NR 13 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  miasta Giżycka w 2016 roku.  

  PROJEKT NR 14.  
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Wolne wnioski, komunikaty, informacje. 

25. Zamknięcie sesji.  

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko - otworzył XXI sesję Rady Miejskiej w Giżycku  

i powitał zebranych. Stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 21 radnych. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zgłosił dwa wnioski: 

1) Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 23, projektu uchwały w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.  

2) Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 24, projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XVIII/11/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 

ulic miejskich.  

Przypomniał, że oba projekty uchwały były omówione przed sesją na posiedzeniu trzech komisji. 

Następnie poddał wnioski pod głosowanie, które jednogłośnie zostały przyjęte przez radnych – 21 

głosów za. Listy z wynikami głosowania – załącznik nr 2 i 3  do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji Straży Miejskiej, Policji, PSP, 

MOPR, RZGW. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

w 2015 r. 

6. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta  

w 2015 r. 

7. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

8. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2016 -2022.        PROJEKT NR 1 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rak.   PROJEKT NR 2 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej położonych przy ul. Warszawskiej w Giżycku.  

   PROJEKT NR 3 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, 

Królowej Jadwigi, al. 1-go Maja, Szosą Obwodową oraz Jagiełły w Giżycku. PROJEKT NR 4 

13. Podjęcie uchwały w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno – usługowej, zawartego 

między: kanałem Giżyckim, jez. Niegocin, ul. Moniuszki i jez. Kisajno w Giżycku.       

           PROJEKT NR 5 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie branż 

chronionych, zanikających i preferowanych oraz opieki dziennej nad dziećmi do lat trzech.  

 PROJEKT NR 6 

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XVIII/9/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

opłaty targowej.                     PROJEKT NR 7 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, 

Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz płd. – zach. granicą działki nr 208/4 w Giżycku.  

  PROJEKT NR 8 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między kanałem Giżyckim i ulicami: 

Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku.                 PROJEKT NR 9 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.      PROJEKT NR 10 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.      PROJEKTNR 11. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością osobistą.  

   PROJEKT NR 12 
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ulg i zwolnień za przejazdy wykonywane lokalnym 

transportem zbiorowym na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko.     PROJEKT NR 13 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  miasta Giżycka w 2016 roku.  

  PROJEKT NR 14.  
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. 

   PROJEKT NR 15 

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/11/2016 w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich.     PROJEKT NR 16 

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

26. Wolne wnioski, komunikaty, informacje. 

27. Zamknięcie sesji.  

Ad.3 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych, czy mają uwagi do protokołu  

z poprzedniej sesji. Uwag nie było, po czym przewodniczący poddał protokół pod głosowanie, który 

został przyjęty przez radnych: 20 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.4 

Pan M. Ambroziak Komendant Straży Miejskiej, Pan A. Rudnicki z-ca Komendanta Powiatowego 

Policji, Pan J. Dukiel z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej i Pan J. Sroka członek Prezydium 

MOPR, przedstawili informacje na temat bezpieczeństwa w mieście. Sprawozdania: Komendanta 

Straży Miejskiej, z-cy Powiatowego Komendanta Policji i z- cy Komendanta Państwowej Straży 

Pożarnej - załącznik nr 5, 6 i 7 do protokołu. 

Pan A. Żukowski kierownik Zlewni RZGW  i Pan T. Mułyk kierownik Nadzoru Wodnego przedstawili 

wizualizację wykorzystania obu kanałów w sezonie letnim, w kontekście planowanych inwestycji.  

Głos w powyższej sprawie zabrali radni: L. Bogdatowicz, M. Popieluch, M. Boć, M. Andruszkiewicz, 

R. Kempa, A. Jelec, Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko,  z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński, 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz. 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do  dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2015 załącznik nr 8 do protokołu. 

Radni nie mieli pytań. 
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Ad.6 

Dyrektor CPUiIS E. Ostrowska – przedstawiła informację z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii  za 2015 rok – załącznik nr 9 i 10 do protokołu. 

Ad.7 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił informację z działalności międzysesyjnej: 

- Odbyło się kilka spotkań z likwidatorem Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o  panem  

R. Czeberkusem.  Przedmiotem spotkań była  kwestia zgromadzenia wspólników, jak też 

wierzytelności zrekultywowanego składowiska odpadów w Spytkowie. 

- Odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Głównym tematem, 

jaki był poruszany na tym posiedzeniu, to kwestia Rucianego Nidy. 

- Odbyło się kilka spotkań z wójtem gminy Giżycko m.in. w sprawie komunikacji miejsko – gminnej, 

która zostanie uruchomiona 1 kwietnia 2016 r. 

- Odbyła się konferencja prasowa na temat programu 500 plus. 

- Od 11-14 marca 2016 r. burmistrz przebywał w Querfurcie na obchodach związanych ze  

św. Brunonem. 

- Odbyło się spotkanie z utalentowaną młodzieżą w dziedzinie sportu i kreatywności. 

Burmistrz przedstawił również informację z realizacji zadań inwestycyjnych za kres od 24.02.2016 r. 

do 29.03.2016 r. – załącznik nr 11 do protokołu 

Ad.8 

Radni zadali burmistrzowi następujące pytania: 

Radna M. Sroka  
– Na jakim etapie są rozmowy w sprawie naprawy nawierzchni chodnika na ul. Sikorskiego. 

Radny P. Grzeszczak  
– Czy remont Giżyckiego Centrum Kultury zakończy się zgodnie z planem. 

Radny P. Andruszkiewicz  
– Na jakim etapie jest realizacja zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego z 2015 r. 

- Czy miasto posiada plan remontu i oświetlenia ul. Batorego. 

- Czy pozyskana kwota 300.000 zł na naprawę murów w twierdzy Boyen jest wystarczająca. 

- Czy istnieje plan przejęcia Bazy Sportów Wodnych i późniejszej jej przeprowadzki. Jeżeli tak, to jaki 

jest szacowany koszt dla budżetu. 

Radny M. Boć 

- Czy jest możliwość pozyskania dofinansowania na modernizację pływalni miejskiej. Czy są jakieś 

plany związane z tym obiektem. 

- Czy są prowadzone działania związane z przebudową przejścia kategorii E. 

- Czy można by było poprawić stan krótkiego odcinka chodnika przy ul. Perkunowskiej. 

Radna M. Popieluch 

-  Czy na terenie twierdzy Boyen może stanąć czołg lub kilka czołgów. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Co się dzieje w sprawie prac na pasażu. 

- Jaka jest wartość kosztorysu inwestorskiego spalonego budynku przy ul I Dyw. im. T. Kościuszki. 

Radna J. Michalewicz 

- Czy w tej kadencji przewidywany jest remont ul. Konarskiego. 

Radny A. Jelec 

- Kiedy Zarząd Dróg Powiatowych zdecyduje się wykonać bezpieczną nawierzchnie chodnika na ul. 

Daszyńskiego. 

- Zaproponował przenieść fotele z sali kina do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 

Radny B. Górski 
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- Czy można by było poprawić stan dróg gruntowych pomiędzy garażami przy al. 1Maja, a Komendą 

Powiatową Policji oraz na ul. Sportowej i Wesołej. 

Radna M. Sroka 

- Na ul. Warszawskiej piesi traktują przejście dla pieszych jako deptak – przedłużenie pasażu, co miasto 

mogłoby zrobić w tej kwestii. 

Ad. 9 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz – przypomniał radnym, że wprowadził do projektu uchwały 

autopoprawkę, którą radni omawiali na posiedzeniu komisji przed sesją. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał przewodniczącą Komisji Finansów  

i Gospodarki o opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodnicząca KFiG J. M. Mistera – poinformowała radnych, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Głos w sprawie projektu zabrał radny Ł. Zakrzewski, który poinformował radnych, że jako członek 

Komisji Finansów i Gospodarki negatywnie zaopiniował projekt uchwały z uwagi na dofinansowanie 

Straży Pożarnej na remont ogrodzenia. 

Radca Prawny P. Wojtkiewicz – poinformował radnych, że ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 

przewiduje możliwość dofinansowania straży na cele inwestycyjne, wydatki modernizacyjne  

i remontowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za,  2 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała nr XXI/29/2016 – załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał przewodniczącą Komisji Finansów  

i Gospodarki o opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodnicząca KFiG J. M. Mistera – poinformowała radnych, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 Uchwała została podjęta – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała nr XXI/30/2016 – załącznik nr 15 do protokołu 

Ad.11 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 16 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXI/31/2016 – załącznik nr 17 do protokołu 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 18 do 

protokołu 

Uchwała nr XXI/32/2016 – załącznik nr 18a do protokołu 

Ad.13 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 19 do 

protokołu 

Uchwała nr XXI/33/2016 – załącznik nr 20 do protokołu 
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Ad.14  

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu 

uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 21 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXI/34/2016 – załącznik nr 22 do protokołu 

Ad.15 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 20 głosów za, 1 wstrzymujący się Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 23 do protokołu. 

Uchwała nr XXI/35/2016 – załącznik nr 24 do protokołu 

Ad.16 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 25 do 

protokołu 

Uchwała nr XXI/36/2016 – załącznik nr 25 a do protokołu 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 26 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXI/37/2016 – załącznik nr 27 do protokołu 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości przy Placu Targowym 2. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 28 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXI/38/2016 – załącznik nr 29 do protokołu 

Ad.19 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Projekt uchwały dotyczy nabycia nieruchomości w miejscowości Spytkowo. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 19 głosów za, 2 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 30 do protokołu. 

Uchwała nr XXI/39/2016 – załącznik nr 31 do protokołu 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przeszedł do omówienia kolejnego projektu uchwały, 

który dotyczy zamierzenia inwestycyjnego w postaci budowy platformy stałej z budynkiem usługowym 

o funkcji gastronomicznej. 

Radny Ł. Zakrzewski zapytał czy jest projekt budowlany konstrukcji, który będzie na powyższej 

nieruchomości. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – odpowiedział, że nie ma projektu budowlanego, jest 

opracowana koncepcja architektoniczna nawiązująca do Ekomariny i do koncepcji wybranej  

w konkursie architektonicznym w 2014 r. 

Radny Ł. Zakrzewski – zapytał, czy jest możliwość opublikowania tej koncepcji. 
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Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – odpowiedział na pytanie radnego, informując co planuje 

inwestor w tej kwestii. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – poinformował radnych, że restauracja będzie posadowiona na 

palach w dnie jeziora. Przedstawił wizualizację koncepcji restauracji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 32 do protokołu. 

Uchwała nr XXI/40/2016 – załącznik nr 33 do protokołu. 

Ad.21 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały: w § 3 ust. 3 po 

literze „i” dopisuje się literę „j”: „dla posłów i senatorów – legitymacja posła i senatora”. 

Radny Ł. Zakrzewski – poruszył kwestię zasłużonych krwiodawców. Zapytał ile litrów krwi należy 

oddać aby skorzystać z ulgi za przejazdy. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz – odpowiedział, że warto by było wykreślić zapis „dla 

zasłużonych dawców krwi” i przyznać ulgi wszystkim honorowym dawcom krwi i że w tej sprawie 

będzie rozmawiać z wójtem gminy Giżycko oraz  jeżeli będzie wola obu rad. 

W powyższej sprawie głos zabrał również radny P. Grzeszczak. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 34 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXI/41/2016 – załącznik nr 35 do protokołu 

Ad.22 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 36 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXI/42/2016 – załącznik nr 37 do protokołu 

Ad.23 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały: zmienia się 

tirety na punkty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zaproponował, aby dopisać w § 4 po kropce: „z mocą 

obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r.” 

Radca Prawny P. Wojtkiewicz – poinformował radnych, że uchwały z mocą wsteczną są uchylane 

przez wojewodę. Musiałaby być nadzwyczajna sytuacja. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko - poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 20 głosów za, 1 wstrzymujący się.  Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 38 do protokołu. 

Uchwała nr XXI/43/2016 – załącznik nr 39 do protokołu 

Ad.24 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta 20 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 40 do protokołu. 

Uchwała nr XXI/44/2016 – załącznik nr 41 do protokołu 

Ad.25 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział na zapytanie radnej: 

M. Sroki 
– Utrzymanie tego chodnika należy do właściciela nieruchomości. Jest tam też część chodnika, którą 

naprawi miasto z powiatem. Zarząd Dróg Powiatowych wykona dwie zatoki autobusowe. 
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Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński odpowiedział na zapytanie radnego: 

P. Grzeszczaka 

-  Opóźnienie w pracach remontowych GCK wynosi ok 3 tygodni. Spowodowane jest koniecznością 

przeprojektowania stropu, który jest podłogą w sali kinowej. Zmieniono tam technologię z drewnianej 

na betonową. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz odpowiedział na zapytania radnego: 

P. Andruszkiewicza 

Dotyczy budżetu obywatelskiego: 

– przypomniał, że w poprawkach do budżetu były wpisane kwoty na remont sali w Szkole Podstawowej 

nr 7. W ramach budżetu obywatelskiego odbędzie się remont kapitalny, 

- akwarium ekologiczne - miasto idzie w kierunku koncepcji mieszanej, aby akwarium było podzielone 

na dwie części, 

- karma dla kotów została już zakupiona i rozdysponowana, 

- „Giżycko - żegluje fair” – jest ogłoszony konkurs ofert, 

- ul. Sadowa – miasto czeka na warunki z powiatu. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński odpowiedział na zapytania radnego: 

P. Andruszkiewicza 

Dotyczy budżetu obywatelskiego 

- zegar mostu – został złożony projekt. Miasto wybrało aplikację i wykonawcę aplikacji, który próbuje 

zintegrować zegary z aplikacją, która informowała na smartfonach o godzinach otwarcia i zamknięcia 

mostu. Jest opracowany sposób komunikacji zegarów z serwerem. 

- Dotyczy ul. Batorego – jest ona włączona do projektu, który będzie realizowany w partnerstwie 

publiczno – prywatnym. 

- Dotyczy kwoty 300.000 zł na naprawę murów w twierdzy – jest to mała kwota. 

- Dotyczy Bazy Sportów Wodnych – jest zgoda na to, żeby Bazę Sportów Wodnych przenieść do 

Ekomariny. Zarządzanie Bazą Sportów Wodnych przenieść do gminy miejskiej Giżycko. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz odpowiedział na zapytania radnego: 

M. Bocia 

- Dotyczy pływalni – pływalnia została wpisana do programu rewitalizacji. 

- Dotyczy przejścia kategorii E – trwają ustalenia ze spółkami kolejowymi w kwestii ustalenia 

dokumentacji. 

- Dotyczy ul. Perkunowskiej – drogi na Wilanowie zmienią w przyszłym roku kategorię z powiatowych 

na gminne i będą remontowane. 

Z-ca Burmistrza R. Łożyński odpowiedział na zapytanie radnej: 

M. Popieluch 

- Obecnie produkowane czołgi mogą się nie zmieścić w bramie. Zaproponował, aby zastanowić się nad 

czołgami z I wojny światowej. 

Ł. Zakrzeskiego 

- Dotyczy prac na pasażu – miasto zawarło umowę z konsorcjantami, że skończą elewację zewnętrzną 

i wówczas nastąpi część prawna. Nie ma uzgodnień w kwestii uzupełnienia polbruku. 

- Dotyczy kosztorysu inwestorskiego – kosztorys, to 2,2 mln zł. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz odpowiedział na zapytania radnych: 

J. Michalewicz 

- Dotyczy remontu ul. Konarskiego – jest to droga powiatowa. 

A. Jelca 

- Dotyczy chodnika na ul. Daszyńskiego – jest to droga powiatowa. Jeżeli będą środki, miasto będzie 

realizować wszystkie potrzeby. 

- Dotyczy foteli w sali konferencyjnej – wymagałoby to przeprowadzenia wielu zmian.  
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B. Górskiego 

- Drogi gruntowe będą naprawiane wiosną. 

M. Sroki 

- Dotyczy przejścia przy pasażu – istnienie tego przejścia jest konieczne. Ruch można uregulować 

poprzez zamontowanie świateł. 

Ad.26 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  
– Poinformował radnych o terminie następnej sesji – 27.04.2016 r.  

- Przypomniał, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. 

Radny J. Gawarecki 

- Poinformował zebranych o tym, że 13 marca 2016 r. odbył się finałowy turniej hokeja na lodzie, gdzie 

drużyna z Giżycka zdobyła brązowy medal. 

Radny M. Boć 

- Poinformował radnych, że odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej na temat współpracy miasta ze 

stowarzyszeniami. Komisja rekomenduje wystąpienie ze Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich, 

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Ogólnopolskiej Fundacji Młodzieżowych Samorządów 

Lokalnych oraz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. 

Ponadto po zakończeniu inwestycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych komisja 

uznała, że obecność miasta w MZMGO nie jest konieczna.  

Miasto może pozostać w MZMGO o ile zostaną spełnione postulaty: 

- wyodrębnienia Giżycka jako samodzielnego sektora w obrębie MZMGO, 

- o ile miasto będzie miało wpływ na kształt przetargu na odbiór odpadów lub przejmie organizację 

tego przetargu. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz 

- Poinformował radnych, że wraz z panią skarbnik otrzymał srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. 

- 1 kwietnia 2016 r. w Giżycku będzie przebywał Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Przekazał wniosek mieszkańca – utworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi w spółkach 

komunalnych. 

- Przypomniał, że złożył pismo do burmistrza o zamontowanie kamery monitoringu na ul. Staszica. 

Ponowił swój wniosek. 

Radny C. Piórkowski 

- Poinformował radnych o terminie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych – 07.04.2016 r. godz. 

16.00. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz i Sekretarz Miasta A. Połojański 

- Poinformowali zebranych o zmianie struktury organizacyjnej urzędu od 1 kwietnia 2016 r.  

Radny M. Boć 

- Zgłosił wniosek o podjęcie natychmiastowych działań w zakresie naprawy drogi na ul. Perkunowskiej. 

Ad.27 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – podziękował zebranym za udział w sesji i zamknął 

XXI sesję Rady Miejskiej w Giżycku. 

 Na tym protokół zakończono. 

Nagranie z przebiegu sesji stanowi integralną część protokołu, które opublikowane jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

Protokołowała       Przewodniczył 

Krystyna Gruszecka      Ryszard Błoszko 

 


