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BR.0002.1.5.2016.KG 

 

Protokół nr XXII/5/2016 

Sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 17.16 

 

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. Jurgielewicz Magdalena 

11. Kalinowska Elżbieta 

12. Kempa Robert   

13. Kiczyński Jerzy 

14. Michalewicz Joanna 

15. Mistera Jadwiga  

16. Maria Popieluch   

17. Popieluch Maria  

18. Sekta Jan 

19. Łukasz Zakrzewski - opuścił obrady o godz. 16.40 

Nieobecni radni: Andrzej Jelec, Cezary Piórkowski. 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 

1. Roman Łożyński - Z-ca Burmistrza Miasta 

2. Arkadiusz Połojański - Sekretarz Miasta 

3. Dorota Wołoszyn - Z-ca Skarbnika Miasta 

4. Jacek Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

5. Jacek Markowski - Naczelnik Wydziału Mienia 

6. Jan Małecki  - Radca Prawny 

7. Marian Mieńko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

8. Dawid Klukiewicz - Referent w Biurze Promocji i Polityki Społecznej 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2016-2022                                                               - PROJEKT  NR 1 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok - PROJEKT NR 2 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości             - PROJEKT NR 3 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości                    - PROJEKT NR 4 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości             - PROJEKT NR 5 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości                   - PROJEKT NR 6 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk  na rok 2016     - PROJEKT NR 7 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko – 

Mazurskim                                                                                                         -PROJEKT NR 8 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania  wstępnej lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego na terenie miasta Giżycka                                                   - PROJEKT NR 9  

12. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

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

i powitał zebranych. Stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 19 radnych. 

Radny M. Boć – zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: informacje i wnioski, jako 

punkt 12 porządku obrad. Kolejny punkt będzie punktem 13. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poinformował radnych, że burmistrz jako 

wnioskodawca o zwołanie sesji powinien wyrazić zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad o punkt 

zgłoszony przez radnego M. Bocia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Bocia. 

 Wniosek został przyjęty – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 2 do 

protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

      1.   Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2016-2022                                                               - PROJEKT  NR 1 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok - PROJEKT NR 2 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości             - PROJEKT NR 3 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości                    - PROJEKT NR 4 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości             - PROJEKT NR 5 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości                   - PROJEKT NR 6 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk  na rok 2016     - PROJEKT NR 7 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko – 

Mazurskim.                                                                                                        -PROJEKT NR 8 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania  wstępnej lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 9 

12. Informacje i wnioski.  

13. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radnych o uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Uwag nie było. Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie, który został przyjęty przez 

radnych – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad.3 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – wniósł autopoprawkę do projektów uchwał w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 – 2022 i zmiany budżetu 

miasta na 2016 rok:  Zmiany dotyczą dotacji z Ministerstwa Kultury - w dziale 921 zwiększa się 

dochody o kwotę 300.000 zł. W planie zmian wydatków budżetowych zwiększa się wydatki budżetowe 

o kwotę 324.420 zł z przeznaczeniem na dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury. Zwiększa się także 

wydatki na zadania inwestycyjne – prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnota w kwocie 
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470.000 zł. Zwiększa się również wydatki o 44.900 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji 

technicznej przebudowy widowni na lodowisku w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych. 

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXII/45/2016 – załącznik nr 4A do protokołu. 

Ad.4 

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

zmiany budżetu miasta na 2016 rok. 

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXII/46/2016 – załącznik nr 5A do protokołu. 

Ad.5 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości. O zreferowanie uzasadnienia tej autopoprawki poprosił naczelnika wydziału mienia  

J. Markowskiego. 

Naczelnik Wydz. Mienia J. Markowski – poinformował radnych, że autopoprawka projektu uchwały 

związana jest z rozmowami prowadzonymi z konsorcjum, które chciałoby zainwestować w obiekty 

twierdzy Boyen. Kilka projektów prowadzonych jest przez gminę równolegle. Jeden z tych projektów, 

to jest remont muru Carnota. Równolegle prowadzona jest również kwestia sporządzenia  dokumentacji 

na warsztat zbrojmistrza. Te sprawy kontynuuje  gmina Giżycko. § 2 projektu uchwały przewiduje 

oddanie nieruchomości w dzierżawę odpłatnie na rzecz Giżyckiego Centrum Kultury. Będzie to 

umożliwiało gminie miejskiej Giżycko odliczenie VAT-u w sytuacji, gdy ten projekt zostanie 

zrealizowany. Zmianą do projektu uchwały jest punkt 1 - są ograniczenia czasowe wynikające  

z harmonogramu przewidywanych konkursów w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. 

Poddziałanie z tego programu zakłada możliwość pozyskania przez małych i średnich przedsiębiorców 

środków finansowych, które byłyby możliwe do pozyskania w oparciu o walory makroregionu. 

Podjęcie uchwały umożliwi ogłoszenie przetargu. 

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

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXII/47/2016 – załącznik nr 6A do protokołu. 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przeszedł do omówienia kolejnego punktu obrad – 

podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Zapytał radnych o wnioski i uwagi do projektu 

uchwały. 

Radny L. Bogdatowicz – zapytał, czy są perspektywy odnośnie środków, które miasto może pozyskać 

ze sprzedaży działek. W jakim terminie mogłyby być te środki. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – odpowiedział, że zainteresowanie terenem wskazanym  

w projekcie uchwały wykazały dwa podmioty gospodarcze. Ze względu na brak wiedzy co do wyniku 

postepowania nie można wskazać terminu. 

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

 Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/48/2016 – załącznik nr 7A do protokołu. 
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Ad.7 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

wynajęcia nieruchomości: w § 2 po słowach „umowy najmu” dopisać „ na rzecz najemcy lokalu 

przyległego”. 

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

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXII/49/2016 – załącznik nr 8A do protokołu. 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przeszedł do omówienia kolejnego punktu obrad – 

podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Zapytał radnych o wnioski i uwagi do projektu 

uchwały. 

Radni nie mieli pytań i uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała została podjęta – 19 głosów za. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/50/2016 – załącznik nr 9A do protokołu. 

Ad.9 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przeszedł do omówienia kolejnego punktu obrad – 

podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2016. Zapytał radnych o wnioski i uwagi do 

projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań i uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała została podjęta – 19 głosów za. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/51/2016 – załącznik nr 10A do protokołu. 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przeszedł do omówienia kolejnego punktu obrad – 

podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim. Zapytał 

radnych o wnioski i uwagi do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań i uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała została podjęta – 19 głosów za. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/52/2016 – załącznik nr 11A do protokołu. 

Ad.11 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przeszedł do omówienia kolejnego punktu obrad – 

podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na 

terenie miasta Giżycka. Zapytał radnych o wnioski i uwagi do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań i uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała została podjęta – 19 głosów za. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/53/2016 – załącznik nr 12A do protokołu. 

Ad.12 

Radny M. Boć – poinformował radnych o terminie posiedzenia komisji rewizyjnej, które odbędzie się  

wspólnie z komisją finansów i gospodarki – 10 maja 2016 r. godz. 16.00 – dotyczy udzielenie bądź 

nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2015 rok. 

- Poruszył temat dotyczący informacji, która pojawiła się w przestrzeni publicznej, rozpropagowanej 

przez radnego P. Andruszkiewicza, twierdząc, iż informacje te są kłamliwe. 

Radny P. Andruszkiewicz – odniósł się do wypowiedzi radnego M. Bocia. 
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Radny L. Bogdatowicz – zgłosił wniosek o rozszerzenie wachlarza użytkowników przy  

projektowaniu chodników, ścieżek, dróg, traktów na twierdzy Boyen. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – odpowiedział, że jak miasto będzie posiadało koncepcję 

ścieżki, opublikuje ją i wówczas będą mogły być zgłaszane uwagi i wnioski. 

Radny R. Kempa – zgłosił trzy wnioski: 

- o naprawę odcinka drogi między bramą kętrzyńką i bramą wodną na twierdzy Boyen 

- uprzątnięcie terenu wokół twierdzy Boyen 

- podjęcie działań, które będą zmierzać do zalegalizowania herbu Giżycka.  

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński  - poinformował radnych, że droga dojazdowa na twierdzy 

Boyen, gdzie była wycinana zieleń, zgłoszona została do naprawy. 

Radny P. Andruszkiewicz – zaprosił radnych i mieszkańców na spotkanie z posłem na sejm z ramienia 

Kukiz 15 – 20.04.2016 r. 

- Zaprosił radnych i mieszkańców na turniej koszykówki, który organizuje Aktywne Giżycko 

30.04.2016 r. 

Radna J. Michalewicz – przedstawiła prezentację zdjęć podwórka przy ul. Mickiewicza naprzeciwko 

Giżyckiego Centrum Kultury. Poprosiła o naprawę nawierzchni drogi na tym podwórku. 

Radny M. Gostomski – wniósł o naprawę kostki brukowej chodnika na odcinku od krzyża Brunona 

do Wilkas. 

Radny J. Sekta – zaapelował do radnych, aby informacje podawane przez Nich do publicznej 

wiadomości były podawane w sposób obiektywny. 

Głos w powyższym temacie zabrali radni: P. Andruszkiewicz, M. Popieluch, J. Kiczyński. 

Radna E. Kalinowska – podziękowała za obsadzenie drzewkami placu zabaw na skrzyżowaniu ulic 

Wodociągowa i Jagiełły oraz obsadzenie kwiatami ronda przy na ul. Wodociągowej. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – poinformował radnych, że miasto nie będzie budować na 

Wilanowie „Orlika”, tylko boisko, ponieważ program „Orlika” skończył się już kilka lat temu. 

Odniósł się również do wypowiedzi radnego P. Andruszkiewicza. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poinformował radnych o tym, że skład orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej podjął uchwałę w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

burmistrza miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2015 rok opiniując 

pozytywnie to sprawozdanie – załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad.13 

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

XXII 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  

  

 

 

 

 

 

 

 


