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BR.0002.1.6.2016.KG 

 

Protokół nr XXIII/6/2016 

Sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 25 maja 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 21.37 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Andruszkiewicz Piotr – na obrady przybył o godz. 17.15.Opuścił obrady o godz. 17.23 i 

przybył ponownie o godz. 18.00 

2. Błoszko Ryszard 

3. Boć Mirosław 

4. Bogdatowicz Ludwik 

5. Darska Grażyna  

6. Gawarecki Jerzy 

7. Gostomski Mirosław 

8. Górski Bogdan - opuścił obrady o godz. 20.45  

9. Grzeszczak Paweł  

10. Andrzej Jelec    

11. Jurgielewicz Magdalena 

12. Kalinowska Elżbieta 

13. Kempa Robert - na obrady przybył o godz. 16.09   

14. Kiczyński Jerzy 

15. Michalewicz Joanna 

16. Mistera Jadwiga - opuściła obrady o godz. 20.44  

17. Cezary Piórkowski – opuścił obrady o godz. 21.13 

18. Maria Popieluch  

19. Marzenna Sroka  

20. Sekta Jan 

21. Łukasz Zakrzewski 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta 

Roman Łożyński  - Z-ca Burmistrza Miasta 

Arkadiusz Połojański  - Sekretarz Miasta 

Elżbieta Ołoszczyńska - Skarbnik Miasta 

Grażyna Bogdanowicz - Naczelnik Wydziały Spraw Obywatelskich 

Jacek Markowski  - Naczelnik Wydziału Mienia 

Magdalena Fuk  - Kierownik Biura Projektów 

Karol Walinowicz  - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

Małgorzata Kulas – Szyrmer – Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej 

Małgorzata Telak  - Referent w Biurze Promocji i Polityki Społecznej 

Maciej Ambroziak  - Komendant Straży Miejskiej 

Piotr Wojtkiewicz  - Radca prawny 

Jarosław Borowski  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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Marta Dąbrowska  - Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

Małgorzata Bogdanowicz - Kierownik Centrum Integracji Społecznej 

Jolanta Piotrowska  - Prezes Fundacji Wielkich Jezior mazurskich 

Dawid Klukiewicz  - Referent w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej 

Mieszkańcy 

Lokalne media 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Analiza uczestnictwa Miasta Giżycka w organizacjach, stowarzyszeniach i związkach. 

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego za 2015 rok. 

6. Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego ( w tym ofert i pakietów turystycznych). 

7. Informacja o składanych wnioskach na pozyskanie środków zewnętrznych. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji  

społecznej i demograficznej. 

9. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

10. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

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

Giżycko na lata 2016 -2022.  PROJEKT NR 1 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT NR 2 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku. PROJEKT 

NR 3 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/37/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z  

dnia 30 marca 2016 r. 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 4 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Giżycka 2016 - 2023.  PROJEKT NR 5 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 6 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z 

dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego. PROJEKT NR 7 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i  

wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. PROJEKT NR 8 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta. PROJEKT NR 9 

20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. PROJEKT NR 10 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Giżycku. PROJEKT NR 11 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. PROJEKT NR 12 

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

24. Wolne wnioski, komunikaty, informacje. 

25. Zamknięcie sesji. 
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Ad.1 

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

i powitał zebranych. Stwierdził prawomocność obrad - 19 radnych obecnych podczas otwarcia 

sesji. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad  

o punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Giżycko 

jako punkt 23 porządku obrad i 13 projekt uchwały. Następnie poddał wniosek pod głosowanie. 

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

do protokołu. 

Radna J. Michalewicz – zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 12  

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Powodem tego wniosku jest to, żeby nie robić kabaretu 

z sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – wyjaśnił, że są pewne wymogi wynikające  

z Ordynacji wyborczej, które wskazuję, że w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia  

o pewnych okolicznościach rada musi podjąć uchwałę. 

Następnie przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. 

 Wniosek nie został przyjęty – 1 głos za, 17 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista z 

wynikami głosowania – załącznik nr 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. Analiza uczestnictwa Miasta Giżycka w organizacjach, stowarzyszeniach i związkach. 

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego za 2015 rok. 

6. Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego ( w tym ofert i pakietów turystycznych). 

7. Informacja o składanych wnioskach na pozyskanie środków zewnętrznych. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji  

społecznej i demograficznej. 

9. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

10. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

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

Giżycko na lata 2016 -2022.  PROJEKT NR 1 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT NR 2 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku. PROJEKT 

NR 3 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/37/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z  

dnia 30 marca 2016 r. 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 4 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Giżycka 2016 - 2023.  PROJEKT NR 5 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 6 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z 

dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego. PROJEKT NR 7 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i  

wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. PROJEKT NR 8 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta. PROJEKT NR 9 

20. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. PROJEKT NR 10 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Giżycku. PROJEKT NR 11 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. PROJEKT NR 12 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Giżycko.PROJEKT NR 13 

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

25. Wolne wnioski, komunikaty, informacje. 

26. Zamknięcie sesji. 

Ad.3 

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

poprzedniej sesji. Uwag nie było. Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 

 Protokół został przyjęty 18 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko - przeszedł do omówienia kolejnego punktu 

porządku obrad. Przypomniał, że na ten temat obradowała komisja rewizyjna, która poddała pod 

rozwagę sens dalszej przynależności miasta w organizacjach, gdzie brak jest widocznych efektów 

współpracy.  

Głos w sprawie przynależności miasta do Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich zabrał 

przedstawiciel miasta - Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta. Przypomniał, że do 

związku należy 64 gminy 

Charakter związku jest związany z działalnością turystyczną. Z ostatnich aktywności tej 

organizacji jest wspólne stanowisko w sprawie prawa energetycznego.Ponadto zorganizowanie 

Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, koncert muzyki kameralnej, pamiątka z Warmii i Mazur, wyjazd 

studyjny do Szwecji w zakresie gospodarki odpadami, elektrownie wiatrowe, konkurs 

fotograficzny i forum turystyki. Powiedział, że podczas swojej 1,5 rocznej kadencji nie widzi 

wymiernych korzyści wynikających z przynależności do ZGWM. 

Radni nie podjęli dyskusji na powyższy temat. 

Przewodniczący - powiedział, iż uważa, że rada przyjmuje stanowisko komisji rewizyjnej. 

Głos w sprawie przynależności miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski zabrała Ewa 

Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej, która poinformowała 

radnych, że jest to stowarzyszenie, które działa na terenie całej Polski. Kilka miast wystąpiło już 

z tego stowarzyszenia. Głównym obowiązkiem miasta jest to, żeby uczestniczyć w walnym 

zebraniu i konferencjach. Dzięki przynależności do tego stowarzyszenia miasto mogło składać 

wnioski o granty. Stowarzyszenie wydaje też biuletyn w formie papierowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko -  przypomniał, że miasto przystąpiło do 

Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych w 2009 r. Skupia ona 

młodzieżowe rady miasta. 

Głos w sprawie przynależności miasta do federacji zabrał  Wojciech Karol Iwaszkiewicz 

Burmistrz Miasta. Celem działania federacji jest upowszechnianie idei samorządności i 

przedsiębiorczości wśród młodzieży i młodzieżowych rad. Od 2012 roku Młodzieżowa Rada 

Miejska w Giżycku nie funkcjonuje.  
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Jeżeli nie uda się reaktywować Młodzieżowej Rady Miejskiej, to przynależność do forum stanie 

się bezprzedmiotowe. 

Głos w sprawie przynależności miasta do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich  zabrał  

Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta - przedstawił silne i słabe strony działalności 

fundacji. 

Prezes FWJM J. Piotrowska - przedstawiła prezentację działalności fundacji. 

Głos w powyższej sprawie zabrali radni: C. Piórkowski, który poruszył kwestię kosztów 

funkcjonowania fundacji oraz wynagrodzenia, J. Kiczyński, który również poruszył kwestię 

zatrudnienia i  wynagrodzenia pracowników fundacji, A. Jelec - zadał pytanie pani prezes jakie 

projekty realizują poszczególni pracownicy oraz poruszył kwestię zatrudnienia w fundacji, 

twierdząc, że jest niewystarczające do przeprowadzenia wszystkich zamierzeń oraz kwestię 

składki członkowskiej, R. Łożyński - z-ca burmistrza miasta, który wypowiedział się na temat 

uczestnictwa miasta w pracach fundacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  - ogłosił 10 minut przerwy. 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko -  przeszedł do omówienia punktu 5 porządku 

obrad. Przypomniał, że radni otrzymali sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok – załącznik nr 5 do protokołu. 

Radni nie podjęli dyskusji na powyższy temat. 

Ad.6 

Głos w sprawie przygotowania miasta do sezonu letniego zabrali:  radny R. Kempa, 

przedstawił informację o działaniach Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w tym 

zakresie, Burmistrz Miasta Wojciech Karol Iwaszkiewicz, który poinformował radnych o tym, 

że miasto jest w trakcie realizacji zamówienia na gadżety promocyjne, zaprezentował nowe 

gadżety, Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej M. Kulas-Szyrmer, która 

przedstawiła informację na temat kalendarza imprez, Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

M. Dąbrowska, która również przedstawiła ofertę imprez przygotowanych przez tę placówkę. 

Informację na ten temat pąd względem bezpieczeństwa przekazał również Komendant Straży 

Miejskiej M. Ambroziak, Naczelnik Wydz. Planowania i Inwestycji K. Walinowicz, który 

przedstawił prezentację sieci dróg, które mają być wyremontowane, Naczelnik Wydziału 

Mienia J. Markowski, który przedstawił informację o udostepnieniu terenów miejskich pod 

kątem sezonowej działalności. 

Ad. 7 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński  i Kierownik Biura Projektów M. Fuk przedstawili 

prezentację wszystkich projektów, które miasto przygotowuje na pozyskanie środków 

zewnętrznych. 

Ad.8 

Dyrektor MOPS J. Borowski - przedstawił informację na temat sprawozdania – Ocena zasobów 

pomocy społecznej - załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad.9 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz - przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej: 

- 31 marca burmistrz spotkał się z likwidatorem Zakładu Usług Komunalnych w kwestii 

składowiska i przejęcia tej nieruchomości przez gminę miejska Giżycko. 

- 1 kwietnia burmistrz gościł marszałka senatu Stanisława Karczewskiego. 

- 5 kwietnia odbyło się zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

- 6 kwietnia ponownie odbyło się spotkanie z panem R. Czeberkusem likwidatorem Zakładu 
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Usług Komunalnych. 

- 7 kwietnia wizyta w Grodzisku Mazowieckim. 

- 8 kwietnia odbyło się zgromadzenie wspólników Zakładu Usług Komunalnych - dotyczyło 

zmiany składu Rady Nadzorczej. 

- 11 kwietnia odbyło się spotkanie z wójtem na temat komunikacji miejsko - gminnej i regat rząd 

- samorząd. 

- 18 kwietnia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Giżycku. 

- 19 kwietnia Giżycko odwiedziła pani marszałek Śląska - Zyśk, z którą zostało podpisane 

porozumienie na temat Centrum Integracji Społecznej. 

- 26 kwietnia w Mikołajkach, odbyło się posiedzenie zarządu  Stowarzyszenia Wielkie Jeziora 

Mazurskie. 

- 26 kwietnia, w siedzibie Mazurskiego Międzygminnego Związku Gospodarka Odpadami 

odbyło się posiedzenie zarządu. 

- 6 maja w Orzyszu nastąpiła zmiana dowództwa 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 

Obecnie obowiązki przejął pułkownik Jarosław Gromadziński 

-10 maja odbyło się spotkanie z pułkownikiem Gromadzińskim. 

- Odbyło się spotkanie z dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. 

Burmistrz przedstawił również informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych - załącznik nr 7 

do protokołu  i informacje o zbytych nieruchomościach. 

Ad. 10 

Radna G. Darska 

- Czy można by było wyremontować parking przy budynku Osiedle XXX-lecia 3?. Czy można 

by było odkupić część miejską tego parkingu od miasta, ewentualnie wydzierżawić? 

- Czy można by było postawić wiatę nad kontenerami na śmieci, która znajduje się na terenie 

wspólnoty? 

Radny L. Bogdatowicz 
- Dotyczy parku na rogu ul. Daszyńskiego, 1 Maja i 1 Dywizji im T. Kościuszki. Czy istniałaby 

możliwość, żeby w porozumieniu z Urzędem Skarbowym udostępnić to miejsce dla ogółu 

mieszkańców? 

Radny M. Boć 

- Dotyczy zarządzenia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie budżetu obywatelskiego i wniosku, który 

był złożony. Dlaczego nie uwzględniono tego wniosku i nie opublikowano przyczyn 

nieuwzględnienia wniosku? 

- Dotyczy przejścia dla pieszych przy lecznicy u zbiegu ulic Rolniczej i Obwodowej. Czy władze 

miasta mogłyby wystąpić do zarządcy drogi o doświetlenie, zaakcentowanie tego przejścia? 

- Kiedy zacznie się przebudowa skrzyżowania przy ul. Świderskiej. 

Radny P. Andruszkiewicz 
- Czy istniał plan naprawy szpitala, jeśli tak to kiedy będzie realizowany? 

- Ile studzienek kanalizacyjnych zostało wyremontowanych w roku 2014, 2015 i ile jest 

planowanych na ten rok? 

- Jaki jest stopień realizacji budżetu obywatelskiego z 2015 roku? - chodzi o zegar mostu. 

- Czy można by było postawić dwie bramki na boisku przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku? 

- Jaki był powód nieprzedłużenia umowy jednemu pracownikowi Giżyckiego Centrum Kultury? 
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Radna M. Popieluch 

- Czy można oświetlić przejście z deptaka przy ul. Warszawskiej? 

- Jakie są plany co do remontowanych budynków wojskowych przy ul. Moniuszki? 

- Czy można by było wyremontować chodnik  od bramy przy ul. Wojska Polskiego w stronę 

parkingu? 

- Czy w gospodarce cmentarzem pertraktuje również gmina wiejska Giżycko? Czy w budżecie 

gminy są przewidziane wydatki na cmentarz? 

Radny Ł. Zakrzewski 
- Czy budżet obywatelski 2016 jest nadal obywatelski? - dotyczy ewaluacji budżetu 

obywatelskiego. 

- Kiedy powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż brzegu jeziora Niegocin? 

- Co w sprawie ustawienia znaku "Nie dotyczy rowerów" pod znakiem "Zakaz wjazdu pojazdów" 

z tabliczką "Nie dotyczy pracowników gimnazjum" przy wjeździe na parking przy Gimnazjum nr 

2? 

- Co się dzieje w sprawie koncepcji dopuszczenia ruchu drogowego? 

- Kiedy zostanie wykonane ułożenie kostki polbrukowej na pasażu po stronie niedokończonej 

elewacji? 

- Poinformował o uciążliwości związanej z pyłem z wałów węgla znajdujących się na terenie 

kotłowni w pobliżu ul. Staszica, który zanieczyszcza parkujące tam samochody i budynek.  

Radna J. Michalewicz 
- Na kiedy jest planowany ciąg dalszy remontu ul. 1 Dywizji im. T. Kościuszki? 

- Czy jest szansa, żeby naprawić zapadającą się część boiska na Orliku przy Gimnazjum nr 2? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 

Ad. 11 i 12 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zaproponował omówić dwa projekty uchwał: w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 - 2022 

i w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – przypomniał, że oba projekty były referowane na 

posiedzeniu trzech komisji. 

Radny P. Andruszkiewicz – zapytał burmistrza, co przewiduje w kwocie 25.000 zł przy 

organizacji weekendu piłkarskiego. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – odpowiedział, że podczas weekendu piłkarskiego 

będzie grało ok. 1000 dzieci na dużych boiskach. Będą dzieci z Rosji, Ukrainy, z Litwy, z 

Warszawy. Jest to turniej dla dzieci. 

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

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 – 

2022. 

 Uchwała został podjęta – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/54/2016 – załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 

2016 rok. 

 Uchwała została podjęta – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/55/2016 – załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad.13 

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

uchwały. Pytań nie było. Po czym przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/56/2016 – załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad.14 

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

uchwały. Pytań nie było. Po czym przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/57/2016 – załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad.15 

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

uchwały. Pytań nie było. Po czym przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały. 

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

do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/58/2016 – załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad.16 

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

uchwały. Pytań nie było. Po czym przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały. 

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

do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/59/2016 – załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad.17 

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

uchwały. Pytań nie było. Po czym przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/60/2016 – załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad.18 
Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – wniósł autopoprawkę do projektu uchwały – załącznik 

nr 22 do protokołu. Autopoprawka jest również graficzna. 

Radni nie mieli pytań di projektu uchwały. 

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

Uchwała została podjęta – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 23 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/61/2016 – załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad.19 
Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

powierzenia uprawnień burmistrzowi w podstawie prawnej wykreślić art. 40 ust 1 i zastąpienie 

tego art. 18 ust. 2 pkt 15 tej samej ustawy i w § 2 zmienić zapis na: "uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. 

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

 Uchwała została podjęta - 20 głosów za, 1 przeciw. Lista z wynikami głosowania - 

załącznik nr 25 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/62/2016 - załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad. 20 

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

uchwały. 

Radny J. Kiczyński - przypomniał, że na posiedzeniu komisji prosił o uzyskanie opinii od miast, 

które miały styczność z kasynami. 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak - odpowiedział radnemu, że według danych, które 

posiada policja, nie ma bezpośredniego związku przestępczości z istnieniem kasyna. 

Przestępczość w miastach nie zwiększyła się. 

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

 Uchwała została podjęta - 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania - załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/63/2016 - załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad. 21 

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

uchwały. Pytań nie było. Po czym przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały. 

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

do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/64/2016 – załącznik nr 29 do protokołu. 

Ad. 22 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko -  przeszedł do omówienia projektu uchwały w 

sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

Radny P. Andruszkiewicz - złożył zapytania na piśmie  na ręce przewodniczącego Rady 

Miejskiej dotyczące danych osobowych radnego.  

Następnie przedstawił prezentację slajdów, które dotyczyły wniosku w sprawie wygaśnięcia 

mandatu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  - w odpowiedzi na zapytanie radnego  

P. Andruszkiewicza odczytał treść pisma wnioskodawcy: "Proszę o zbadanie, gdzie jest centrum 

interesu życiowego pana Andruszkiewicza, z czego się utrzymuje, czy jest na utrzymaniu żony 

związanej z Warszawą. Nie prowadzi działalności gospodarczej od 2015 roku. Gdzie mieszka 

jego żona i dzieci. Proszę o zbadanie historii prowadzenia działalności gospodarczej. Jaki jest 

związek z Giżyckiem, jak często tu przebywa. Czy w internecie to co pisze on i jego żona jest 

prawdą, czy kłamie. Powszechnie widomo, że jest rodzinnie i zawodowo związany z miastem 

Warszawa i tam jest jego centrum interesu życiowego. Jest tam zatrudniony, prowadzi 

działalność gospodarczą oraz urodziły się tam jego dzieci. Jego małżonka jest też 

prawdopodobnie związana z Warszawą". To pismo zostało przekazane wszystkim radnym drogą 

mailową. 22 kwietnia zostało napisane, a droga mailową wysłane 25 kwietnia, odpowiedź poszła 

też do pana radnego. 

Radny P. Andruszkiewicz - poprosił protokolantkę o zapisanie co do słowa odpowiedzi 

przewodniczącego na jego zapytanie oraz odniósł się do wypowiedzi i zapytań radnych, które 

miały miejsce na przedsesyjnym posiedzeniu trzech komisji 23.05.2016 r., w temacie projektu 

uchwały o wygaśnięcie mandatu radnego. 

Podczas wypowiedzi radnego, radny C. Piórkowski powiedział słowo "Amen", po czym radny P. 

Andruszkiewicz poprosił protokolantkę o zapisanie tego słowa w protokole. 

Głos w sprawie wypowiedzi radnego zabrali radni: R. Błoszko, który wypowiedział się w kwestii 

informacji przekazanych radnym do wiadomości dotyczących wniosku o wygaśnięcie mandatu,  

A Jelec, który odczytał przepisy mówiące o wygaśnięciu mandatu radnego, M. Boć, który 

odniósł się do wypowiedzi radnego P. Andruszkiewicza. 
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Radny P. Andruszkiewicz - zapytał radcę prawnego, jakie rada miejska ma instrumenty na 

rozpatrywanie takich spraw. 

Radca Prawny P. Wojtkiewicz - odpowiedział, że rada miejska ma ograniczone instrumenty 

wyjaśnienia sprawy. Proces dowodowy jest przerzucony na radnego i radny powinien starać się 

je wykazać, że jego miejsce zamieszkania jest na tym terenie. 

Głos w sprawie wypowiedzi radnego P. Andruszkiewicza zabrali również radni: M. Popieluch,  

P. Grzeszczak oraz burmistrz W. K. Iwaszkiewicz. 

Radny C. Piórkowski - zapytał radnego P. Andruszkiewicza, czy może przedstawić inne, nowe 

dowody, które uwiarygodnią, że centrum aktywności życiowej radnego jest w Giżycku. 

Radny P. Andruszkiewicz - odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca. Powtórzył, że jest 

mieszkańcem Giżycka, żyje w Giżycku, tu są jego funkcje życiowe, tu płaci podatki i tu robi 

zakupy. 

Radna J. Michalewicz - powiedziała, że jako radna i jako osoba prywatna potwierdza, że radny 

P. Andruszkiewicz mieszka w Giżycku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  - poinformował radnego P. Andruszkiewicza, że 

zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie głosuje w sprawie, która dotyczy 

jego interesu prawnego, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przed głosowaniem poinformował radnych o uzupełnieniu zapisu w uzasadnieniu do projektu 

uchwały, który brzmi: "Po rozpatrzeniu całości sprawy rada uznała, że radny Piotr Marek 

Andruszkiewicz nie mieszka w Giżycku". 

 Uchwała została podjęta - 14 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się, 2 radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu. Lista z wynikami głosowania - załącznik nr 30 do protokołu 

Uchwała nr XXIII/65/2016 – załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. 23 

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

uchwały. Pytań nie było. Po czym przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 32 do protokołu. 

Uchwała nr XXIII/66/2016 – załącznik nr 33 do protokołu. 

Ad.24 

Naczelnika Wydziału Mienia J. Markowskiego  udzielił odpowiedzi na zapytanie radnych: 

 G. Darskiej 

- W obrocie jest uchwała, która przewiduje wspólne wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego 

przez miasta i przez podmioty prywatne. 

W grę wchodzi ewentualna sprzedaż tego terenu, poprawa warunków zagospodarowania, albo 

zamiana tej nieruchomości na nieruchomości posiadanej przez wspólnotę. Zaproponował, aby 

zarządca nieruchomości zgłosił się do wydziału mienia na ustalenie wstępnych wariantów. 

L. Bogdatowicza 
- Część terenu będącego własnością gminy miejskiej Giżycko została użyczona Urzędowi 

Skarbowemu. Miasto wystąpi do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy ta część terenu może 

być urządzona rekreacyjnie i udostępniona do powszechnego użytku. 

Sekretarz Miasta A. Połojański odpowiedział na zapytanie radnych: 

M. Bocia i Ł. Zakrzewskiego 

- Budżet jest obywatelski. Gmina miejska jest jednym z nielicznych samorządów gdzie podjęto 

uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego i zgodnie z tą uchwałą zostały wydane zarządzenia 

burmistrza w przedmiocie budżetu obywatelskiego na rok 2017. Na spotkaniu ewaluacyjnym 
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padło szereg propozycji, uwag, które powinny podlegać rozważeniu i one nadal są aktualne. 

Zespół, który został uzupełniony o radnego Ł. Zakrzewskiego ma możliwość zmiany treści 

uchwały poprzez złożenie właściwej inicjatywy. 

Jednym z mankamentów tych wniosków jest to, że próbka ewaluacyjna była znikoma. Nie 

powinna być brana pod uwagę. Są one nadal aktualne i możliwe do wprowadzenia 

przy najbliższej okazji. 

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

M. Bocia 

- Dotyczy przejścia dla pieszych przy lecznicy - Miasto wystosowało pismo do Generalne 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o oznakowanie tej drogi "kocimi oczkami", 

jednocześnie wskazując na podobny problem na ul. Wilanowskiej. Odpowiedź brzmiała tak, że 

GDDKiA nie przewiduje doświetlania "kocimi oczkami", natomiast oświetlanie przejść dla 

pieszych, to jest zadanie własne gmin. Do tego przejścia należałoby doprowadzić linie 

energetyczną, żeby je oświetlić. Mając w perspektywie przebudowę tego fragmentu, miasto nie 

chciało ponosić nakładów. Sprawa jest odłożona do czasu wykonania dokumentacji pierwszego 

etapu budowy ronda. 

- Dotyczy ronda - są różne problemy związane z budową ronda, które trzeba pokonać np. teren 

wojskowy, który jest zamknięty. Każdą rzecz trzeba uzgadniać z GDDKiA. W czerwcu będzie 

dokumentacja na wywłaszczenia. Lepiej by było, żeby roboty ruszyły w sierpniu lub we 

wrześniu. na dziś nie potrafię powiedzieć kiedy ruszy. 

P. Andruszkiewicza 

- Dotyczy szpitala w Giżycku - szpital nie jest miejską spółką, tylko powiatową. Układ sił 

decyzyjnych w powiecie po wyborach nie ukształtował tak się jak sądziliśmy. 

W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna niż w grudniu 2014 roku. Wówczas szpital był 

zarządzany przez szczecińska spółkę. Nie było sporu sądowego, nie było wniosku o odwołanie 

starosty. Nie można w tej chwili powoływać się na deklaracje wyborcze z 2014 roku. 

- W sprawie studzienek kanalizacyjnych burmistrz odpowie radnemu na piśmie. 

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

P. Andruszkiewicza 

- Dotyczy zegara mostu - odczytał formularz propozycji projektu. Poinformował radnego, iż 

miasto zajęło się zaprojektowaniem rozwiązania, które zostało wykonane. Została przyjęta 

koncepcja maksymalnie wygodna dla mieszkańców. 

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

P. Andruszkiewicza 

- dotyczy bramek na boisku - jest plan formy przebudowy boiska. Burmistrz odpowie na to 

pytanie na piśmie. 

- dotyczy wypowiedzenia umowy o prace pracownikowi GCK - umowa była zawarta na czas 

określony. 

Dyrektor GCK M. Dąbrowska  również odpowiedziała na zapytanie radnego P. 

Andruszkiewicza 
- Dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę -  był ogłoszony konkurs na stanowisko, na które 

każdy mógł złożyć podanie, również osoba, której nie została przedłużona umowa. 

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

M. Popieluch 

- Dotyczy przejścia dla pieszych na pasażu - miasto zwróci się na piśmie w tej sprawie do 

Zarządu Dróg Powiatowych. 

- Dotyczy remontu budynków wojskowych przy ul. Moniuszki - przewidziana tam jest budowa 
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chodnika. Miasto wystąpiło do ZDP o wydanie warunków remontu tego chodnika. 

Jak wojsko skończy swoją inwestycję, wówczas będzie można mówić o chodniku. 

- Dotyczy cmentarza - wójt złożył pismo, że podda analizie prawnej możliwość 

współfinansowania cmentarza. 

Ł. Zakrzewskiego 
-  Dotyczy ścieżki rowerowej - osiem lat trwało sporządzanie miejscowego planu 

zagospodarowania dla tego terenu. Na przełomie listopada i grudnia odbyło się spotkanie 

z wykonawcą, gdzie narzucone mu zostały rygory czasowe i pewne rozwiązania. Po czym nie 

odbierał od nas telefonów i przysłał rozwiązanie umowy. Trzeba zacząć prace od początku. 

- Dotyczy tabliczki "Nie dotyczy rowerów" - burmistrz odpowie na to pytanie na piśmie. 

- Dotyczy koncepcji ruchu drogowego rowerów - koszt oznakowania jest oszacowany na 50.000 

zł, gdzie w budżecie wydziału jest 40.000 zł na całe miasto. Pomysł ten należy zmodyfikować. 

- Dotyczy chodnika przy pasażu - warunkiem zakończenia tej sprawy jest zakończenie 

inwestycji. 

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

Ł. Zakrzewskiego. 

- Dotyczy pasażu - podczas spotkania z konsorcjantami, wszyscy zapewniali, że skończą 

inwestycję do końca maja. W czerwcu burmistrz spotka się z konsorcjantami ponownie, aby 

omówić kwestię ewentualnego opóźnienia. 

- Dotyczy pyłu z PEC - w zeszłym roku PEC wstawił instalacje odpylające. Jedynym źródłem 

zapylenia może być hałda opału, którą zgromadził PEC. Burmistrz skieruje pismo do PEC w tej 

sprawie. 

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

J. Michalewicz 

- Dotyczy remontu ul. 1 Dywizji im. T. Kościuszki - remontu wymaga część od ul. 

Nowowiejskiej do alei 1 Maja. 

- Dotyczy boiska na Orliku - komendant straży miejskiej robił objazdy wszystkich boisk i 

niczego nie stwierdził. Z informacji MOSiR wynika, że nie stwierdzono żadnych niekorzystnych 

zjawisk na tym Orliku. W czerwcu będzie ponowny przegląd. 

Ad.25 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  

 - Zwrócił się do radnych z prośbą, aby multimedialne prezentacje, które mają być wyświetlane 

na sesji, były dawane przed dniem sesji, a najpóźniej na godzinę przed sesją. 

- Poinformował radnych i burmistrzów o terminie kolejnej sesji i przygotowaniu uchwał na tę 

sesję. 

Radny L. Bogdatowicz 
- Odczytał apel w sprawie rekreacji wodnej – załącznik nr 34 do protokołu. 

Radna J. Michalewicz 
- Zgłosiła wniosek do radnej M. Popieluch, aby nie obrażała Aktywnego Giżycka. 

- Powróciła do tematu wygaśnięcia mandatu radnego. Poruszyła kwestię zamieszkania radnego w 

Giżycku. 

Radny A. Jelec - odniósł się do wypowiedzi radnej J. Michalewicz. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz  

- Zaprosił radnych do wspólnego nasadzenia kwiatowego herbu Giżycka oraz do charytatywnej 

zbiórki podczas turnieju gwiazd. 

- Poinformował radnych o tym, że został ogłoszony przetarg na dzierżawę Twierdzy Boyen. 

- Wręczył radnemu Ł. Zakrzewskiemu okolicznościowe gadżety. 
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- Poruszył temat związany z funduszami zewnętrznymi, z czym może być związane zwołanie 

sesji nadzwyczajnej. 

Radny Ł. Zakrzewski podziękował burmistrzowi za współpracę w zakresie doradztwa. 

- Poruszył kwestię projektu Szosy Obwodowej. 

- Odniósł się do wypowiedzi sekretarza miasta A. Połojańskiego dotyczącej budżetu 

obywatelskiego. 

Radny A. Jelec 

 - Zwrócił się z komunikatem do radnego Ł. Zakrzewskiego - komisja powołana do spraw układu 

komunikacyjnego zakończyła prace i złoży wnioski. W tych wnioskach uwzględnione są 

wszystkie postulaty dotyczące układu komunikacyjnego miasta. Wnioskiem komisji jest, aby 

zlecić wykonanie analizy układu komunikacyjnego wyspecjalizowanej jednostce. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński 
- Zwrócił się do radnego Ł. Zakrzewskiego - dotyczy zegara mostu - jedną z reguł budżetu 

obywatelskiego jest rok budżetowy. Jest harmonogram i realizowane jest to zgodnie  

z harmonogramem. 

Radny P. Andruszkiewicz 
- Poruszył kwestię powołania zespołu do zaopiniowania budżetu obywatelskiego na ten rok. 

- Podziękował mieszkańcom za pracę  na ich rzecz. Podziękował również radnym  

za współpracę. 

- Wręczy burmistrzowi koszulkę. 

Ad.26 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko - zamknął XXIII sesje 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


