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BR.002.1.8.2016 KS 

 

      Protokół  nr XXV/8/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 29 czerwca  2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 19.50 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

 

1. Andruszkiewicz Piotr – przybył na obrady o godz.16.15     

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. Piórkowski Cezary 

17. Mistera Jadwiga  

18. Popieluch Maria 

19. Sekta Jan 

20. Sroka Marzenna 

21. Zakrzewski Łukasz 

(Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 

 

1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta 

2. Roman Łożyński     - Z-ca Burmistrza Miasta 

3. Arkadiusz Połojański     - Sekretarz Miasta 

4. Elżbieta Ołoszczyńska    - Skarbnik Miasta 

5. Piotr Szulc       - Dyrektor MZOSiP 

6. Jacek Markowski      - Naczelnik Wydziału Mienia  

7. Karol Walinowicz      - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

8. Wacław Strażewicz     - Starosta Powiatu Giżyckiego 

9. Jarosław Borowski      - Dyrektor MOPS 

10. Jan Małecki         - Radca Prawny 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
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4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 

rok. PROJEKT NR 1 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

       PROJEKT NR 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

       PROJEKT NR 3 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2016 -2022. PROJEKT NR 4 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT NR 5 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/61/2016 Rady Miejskiej  

w Giżycku w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie                

 i wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości.

       PROJEKT NR 6 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, 

organizacyjnej i finansowej oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej 

Giżycko. PROJEKT NR 11 

17.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka    

       2016-2023. PROJEKT NR 12 

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015 – 

2025. PROJEKT NR 13 

19. Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z Gminą Giżycko w  

zakresie wspólnej realizacji projektu „Metoda eksperymentu przyszłością uczniów Gminy 

Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko”.  PROJEKT NR 14 

20. Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. PROJEKT NR 15 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.  

23. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – otworzył XXV sesję Rady Miejskiej  

w Giżycku, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 21 

radnych. Na sekretarza obrad powołał pracownika biura Rady Miejskiej  

insp. Kazimierza Smolaka.  

Ad.2 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu  

w 2016 r. jako pkt 9 porządku obrad. Następnie poddał wniosek pod głosowanie. 

 Wniosek został przyjęty – 20 głosów za. Podczas głosowania nie był obecny radny  

P. Andruszkiewicz. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały nr 13 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Giżycka na lata 2015 – 

2025. 
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Porządek obrad po zmianach: 

      1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 

rok. PROJEKT NR 1 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

       PROJEKT NR 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

       PROJEKT NR 3 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu  

w 2016 r. PROJEKT NR 16 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2016-2020. PROJEKT NR 4 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT NR 5 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/61/2016 Rady Miejskiej  

w Giżycku w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie                

 i wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości.

       PROJEKT NR 6 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, 

organizacyjnej i finansowej oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej 

Giżycko. PROJEKT NR 11 

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 

2016-2023.  PROJEKT NR 12 

19. Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z Gminą Giżycko  

w zakresie wspólnej realizacji projektu „Metoda eksperymentu przyszłością uczniów 

Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko”.  PROJEKT NR 14 

20. Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. PROJEKT NR 15 

      21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

      22. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.  

      23. Zamknięcie sesji. 

Ad.3 

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

z sesji  z 25 maja 2016 r. Uwag nie było. 

Protokół został przyjęty – 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 2 do protokołu. Podczas głosowania nie był obecny radny  

P. Andruszkiewicz. 

Ad.4 

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

Poinformował, że w tym okresie odbyło się wiele spotkań i posiedzeń: 

- 30.05.2016 r. - posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. 

- 06.06.2016 r. – spotkanie promujące projekt 7 Cudów Mazur. 

- 08.06.2016 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie Mazury Air Show. 
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- 09.06.2016 r – posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarka Odpadami oraz 

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Spytkowie. 

- 13.06.206 r. - spotkanie w szpitalu z personelem szpitala oraz spotkanie z dr Dorotą 

Łangowską – kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. 

- 14.06.2016 r. w Grodzisku Mazowieckim odbył się jarmark, na którym prezentowało się 

Giżycko. 

- 15.06.2016 r. – Zgromadzenie Wspólników Spółki WiK Aglomeracja. 

- 23.06.2016 r. – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. 

- 28.06.2016 r. – posiedzenie Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. 

Burmistrz przedstawił również informację z realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3 

do protokołu oraz informację o zbytych nieruchomościach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  poinformował radnych, że od lutego 2016 r. 

działała komisja doraźna do spraw komunikacji. Komisja zakończyła już pracę. Raport z prac 

komisji – załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.5 

Radny L. Bogdatowicz  
– Zasugerował zaplanowanie budowy pomostów na plaży miejskiej. 

Radny J. Gawarecki 

 – Czy wiadomo, które ulice przejmie miasto od powiatu? 

Radny P. Grzeszczak  
– Kiedy będzie wykonany przystanek na al. 1 Maja? 

Radny M. Boć –  

- Czy miasto podczas przejęcia ulic od powiatu przejmie ul. Wiejską?  

- Poruszył kwestię obsługi informatycznej szkół. 

Radna J. Mistera 

- Zasugerowała skontaktowanie się z PKP w sprawie mostu kolejowego. 

- Poruszyła temat zanieczyszczania parku przy targowisku miejskim. 

- Poprosiła o zwiększenie nadzoru straży miejskiej w okolicach przejść do budynków przy ul. 

Olsztyńskiej 1,3,5,7. 

Radny P. Andruszkiewicz 

- Podziękował burmistrzowi za dofinansowanie szkoły na Wilanowie i postawienie bramek na 

boisku szkolnym. 

- Poruszył temat gazetki samorządowej Moje Giżycko. Zapytał, kto będzie redaktorem 

naczelnym tej gazetki. 

- Czy jest możliwe wykonanie drogi wewnętrznej do osiedla Polamowiec na ul. Nowowiejskiej. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Jak wygląda sprawa wyłożenia kostki brukowej po niezagospodarowanej stronie pasażu? 

- Ile jeszcze czasu ma projektant na sporządzenie projektu szosy obwodowej i jaka część tej 

dokumentacji będzie realizowana? 

- Poprosił o upublicznienie dokumentacji technicznych znajdujących się  

w urzędzie, jeżeli są dostępne w wersji elektronicznej. 

Radna J. Michalewicz 

- Powróciła do tematu utworzenia alei gwiazd na pasażu portowym. 

Radny A. Jelec 

- Czy istnieje możliwość zagospodarowania bądź wykorzystania budynku po byłym 

przedszkolu przy ul. Sikorskiego. 

- Poprosił o zwrócenie uwagi przez straż miejską na motocykle przekraczające dopuszczalne 

granice hałasu. 
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- Poprosił, aby straż miejska zwracała uwagę osobom nieprawidłowo parkującym na ul. 

Wyzwolenia. 

Radna M. Popieluch 

- Dotyczy przystanku autobusowego przy szosie obwodowej w pobliżu ronda na al. Wojska 

Polskiego – przystanek jest w złym stanie technicznym. 

Radny R. Kempa 

- Poruszył temat motocykli przekraczających dopuszczalne granice hałasu. 

- Poruszył kwestię zatrudnienia nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, w kontekście 

przesunięcia obowiązku szkolnego. Czy są zagrożenia związane z redukcją etatów? 

- Poprosił o podjęcie radykalnych działań w kierunku ograniczenia hałasu podczas imprez na 

plaży miejskiej. 

- Poruszył sprawę gokartów, którymi poruszają się użytkownicy na plaży miejskiej. 

Radny C. Piórkowski 

- Na jakim etapie jest zgłoszenie akcesu przyłączenia naszych terenów do warmińsko – 

mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej? 

- Kiedy gmina wiejska Giżycko zamierza ułożyć płyty na drodze dojazdowej do cmentarza? 

- Kiedy ponownie będzie zawieszona siatka na pylonie kładki? 

Radna M. Sroka 

- Poprosiła o postawienie większej ilości ławek na plaży miejskiej. 

Ad.6 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przystąpił do omówienia projektu uchwały 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2015 rok -  

załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący poinformował radnych, że szczegółową analizą sprawozdania i opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zajmowały się: Komisja Finansów i Gospodarki oraz 

Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu w dniu 10 maja 2016 roku. Poprosił o opinię  

w tej sprawie przewodniczących komisji: 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J. M. Mistera poinformowała radnych, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa poinformował radnych, że  komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Błoszko podkreślił, że budżet miasta został 

wykonany w 98%, a samo sprawozdanie zostało bardzo dobrze przygotowane. Następnie 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 21 głosów za. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/74/2016 – załącznik nr 7 do protokołu 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przystąpił do omówienia projektu uchwały 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok – załącznik nr 8 do 

protokołu. Zapytał radnych czy mają uwagi do projektu uchwały, a także poprosił o opinię 

przewodniczących poszczególnych komisji: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Boć - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J.M Mistera – komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji  Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych  C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/75/2016 – załącznik nr 10 do protokołu 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przystąpił do omówienia projektu uchwały 

 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Zapytał radnych czy mają 

uwagi do projektu uchwały oraz o opinię przewodniczących poszczególnych komisji: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Boć poinformował radnych iż komisja na 

swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2016roku  po zapoznaniu się i szczegółowej  analizie 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok , i stanie mienia miejskiego  jak również  

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr RIO.VIII-0120-208/16 z dnia  

8 kwietnia 2016 roku - załącznik nr 11 do protokołu, Komisja Rewizyjna  zwraca się  

z wnioskiem  do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka  

z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko - przedstawił radnym uchwałę Nr RIO.IV-0120 

-157/16 z dnia 30 maja 2016r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie załącznik nr 12 

do protokołu, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Giżycku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycko za 2015 rok. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/76/2016 – załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad.9 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – zapoznał radnych z projektem uchwały. Projekt 

uchwały  dotyczy dotacji celowej na modernizację  sprzętu medycznego na potrzeby szpitala. 

Informacji w powyższej sprawie udzielił również naczelnik wydziału mienia J. Markowski. 

Radna M. Jurgielewicz zapytała starostę o stan zadłużenia szpitala na dzień dzisiejszy  

i z czego ono wynika, w jaki sposób doszło do wyłonienia spółki GNS jako operatora, jaka 

analiza finansowa i prawna była wykonywana przed wyłonieniem tej spółki. 

Radna M. Popieluch zapytała starostę, czy burmistrz odpowiada za sytuację w szpitalu. 

Czy podpisanie umowy o zarządzanie szpitalem było poprzedzone konsultacjami ze 

środowiskiem lekarskim i związkami zawodowymi pielęgniarek, jaka wówczas była opinia 

tych środowisk o GNS. Czy wykonano wówczas analizy prawne i czy jest na to dokumentacja. 

Czy komisje powiatu giżyckiego w rekomendacjach radnych domagały się wiosną 2015 r. 

natychmiastowego rozwiązania umowy operatorskiej, czy rozwiązanie umowy wynikało  

z decyzji własnej zarządu powiatu i czy są na to dokumenty. Czy umowa operatorska 

przewidywała tryb jej rozwiązania w przypadku niewywiązywania się operatora  

z warunków umowy. 

Radny A. Jelec – zapytał starostę, na ile lat jest przewidywana dzierżawa majątku ruchomego 

i nieruchomego oraz użyczenie praw niematerialnych, takich jak kontrakt z NFZ przez spółkę 

Szpital Giżycki. Jakie postępowania sądowe są prowadzone przez powiat giżycki w związku  

z działalnością szpitala, jakie są roszczenia pracowników spółki w sądzie, czy prawdą jest,  

że obsługę procesu sądowego prowadzi aplikant radcowski, jaki jest imienny skład komisji, 

która zadecydowała o wyborze GNS-u. 

Radny P. Andruszkiewicz – zapytał starostę, kto z radnych domagał się natychmiastowego 

wypowiedzenia umowy spółce, który radny swoimi wpisami na facebooku nie pomógł  

w sprawie sądowej i co starosta miał na myśli mówiąc, że burmistrz mógłby pomóc  

w zaistniałej sytuacji. 

Radna M. Sroka – zapytała, jaki jest procent wydatków wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek. 
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Radny J. Kiczyński – zapytał starostę jaki ma plan naprawczy, aby pozbyć się zadłużenia. 

Radny Ł. Zakrzewski – zwrócił się do burmistrza z prośbą o podjęcie wszelkich rozmów  

w sprawie szpitala i wypracowanie rozwiązania kryzysowego. 

Starosta Powiatu Giżyckiego W. Strażewicz – odpowiedział na zapytania radnych. 

Głos w powyższej sprawie zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko oraz 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz. 

Radny M. Boć zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poddał pod głosowanie wniosek radnego, który 

został przyjęty przez radnych – 10 głosów za, 7 przeciw, 4 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 15 do protokołu. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały, 

który również został przyjęty przez radnych – 19 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/77/2016 – załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad.10 

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

uchwały.  

Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/78/2016 – załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad.11 

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

uchwały.  

Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/79/2016 – załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad.12 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zwrócił się do przewodniczących komisji  

o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

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

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

nr 22 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/80/2016 – załącznik nr 23 do protokołu. 

Ad.13 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przypomniał, że projekt uchwały dotyczy 

poprawy warunków zagospodarowania przy ul. Myśliwskiej. Zwrócił się do przewodniczącego 

komisji mienia miejskiego  o opinię w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 24 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/81/2016 – załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad.14 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przypomniał, że projekt uchwały dotyczy 

poprawy warunków zagospodarowania przy ul. Jasnej. 

Zwrócił się do przewodniczącego komisji mienia miejskiego o opinię w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 26 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/82/2016 – załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad.15 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przypomniał, że projekt uchwały dotyczy 

poprawy warunków zagospodarowania przy ul. Trockiej. 

Zwrócił się do przewodniczącego komisji mienia miejskiego o opinię w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały - 3 głosy za, 2 wstrzymujące się. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania - załącznik nr 28 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/83/2016 – załącznik nr 29 do protokołu. 

Ad.16 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przypomniał, że projekt uchwały dotyczy 

zbycia nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego. 

Zwrócił się do przewodniczącego komisji mienia miejskiego o opinię w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 30 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/84/2016 – załącznik nr 31 do protokołu. 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zwrócił się do przewodniczącego komisji spraw 

społecznych  o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski – komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista  

z wynikami głosowania - załącznik  nr 32 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/85/2016 – załącznik nr 33 do protokołu. 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zwrócił się do przewodniczącego komisji mienia 

miejskiego o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 34 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/86/2016 – załącznik nr 35 do protokołu. 
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Ad.19 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zwrócił się do przewodniczących komisji mienia 

miejskiego i komisji spraw społecznych o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

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

nr 36 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/87/2016 – załącznik nr 37 do protokołu. 

Ad.20 

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

uchwały.  

Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 38 do protokołu. 

Uchwała nr XXV/88/2016 – załącznik nr 39 do protokołu. 

Ad.21 

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

L. Bogdatowicza  

- dotyczy pomostów na plaży – na palisadach będą wybudowane pomosty. 

Radnego J. Gawareckiego 

- burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie. 

Radnego P. Grzeszczaka 

- dotyczy wiaty przystankowej – wybrana jest już oferta. Wiaty będą montowane po wakacjach. 

Radnego M. Bocia 

- dotyczy ul. Wiejskiej – będzie przejęta przez miasto od powiatu, jak wszystkie drogi na 

Wilanowie. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odpowiedział na zapytanie radnego M. Bocia 

- dotyczy obsługi elektronicznej szkół – umowa na obsługę elektroniczną szkół była podpisana 

do końca maja b.r. W BIP zostało umieszczone zapytanie ofertowe. Nikt się nie zgłosił. 

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

J. Mistery 

- dotyczy mostu kolejowego – w historii korespondencji z koleją jest zawarta prośba o naprawę 

przejścia 

- dotyczy zaśmiecania parku – sprawa do sprawdzenia 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak odpowiedział na zapytanie radnej  

J. Mistery 
- dotyczy przejścia na ul. Olsztyńskiej – problem jest znany straży miejskiej.  

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

P. Andruszkiewicza 

- dotyczy wydawania gazety – gazetę wydaje Giżyckie Centrum Kultury. Redaktorem 

naczelnym jest pan Bogusław Zawadzki 

- dotyczy drogi wewnętrznej – na ten czas nic tam nie jest planowane. Burmistrz porozmawia 

z prezesem spółdzielni Polamowiec na ten temat. 
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Radnego Ł. Zakrzewskiego 

- dotyczy wyłożenia kostki brukowej na pasażu – po zakończeniu prac elewacyjnych budynków 

od strony ul. Kolejowej  

- dotyczy dokumentacji drogi krajowej – burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie 

- dotyczy publikacji dokumentacji technicznych – oglądalność tego może być bardzo mała. 

Każdy może wystąpić indywidualnie o udostępnienie takiej dokumentacji. 

Radnej J. Michalewicz 

- dotyczy alei gwiazd – koszt wykonania jednej gwiazdy, tablicy to 200.000 zł. 

Radnego A. Jelca 

- dotyczy budynku po byłym przedszkolu – budynek może być przekazany na potrzeby 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

- dotyczy parkowania przy ul. Wyzwolenia – jest to ulica powiatowa. Miasto zwracało się do 

Zarządu Dróg Powiatowych o oznakowanie pionowe i poziome. 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak odpowiedział na zapytanie radnego A. Jelca i 

R. Kempy 

- dotyczy hałasu – straż miejska nie ma uprawnień do zatrzymywania pojazdów. W tej sprawie 

komendant porozmawia z kierownikiem ruchu drogowego. 

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

M. Popieluch 

- dotyczy wiaty przystankowej – było zbiorcze zamówienie na dostawę szyb do wiat 

przystankowych, które były uszkodzone. 

Radnego R. Kempy 

- dotyczy nauczycieli nauczania początkowego – burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie 

- dotyczy głośnej muzyki na plaży miejskiej – można wprowadzić badanie poziomu hałasu  

w sposób planowy nie interwencyny. 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak odpowiedział na zapytanie radnego R. Kempy: 

- dotyczy gokartów na plaży miejskiej – pojazdy te są dopuszczone do ruchu na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej. Komendant udzieli radnemu odpowiedzi na piśmie. 

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

 C. Piórkowskiego 

- dotyczy ułożenia płyt na wjeździe na cmentarz – płyty będą ułożone po omówieniu spraw 

technicznych z wójtem w tej sprawie. 

- dotyczy  przyłączenia do warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej – potrzebna  jest zmiana 

koncepcji funkcjonowania przestrzennego miasta        

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

C. Piórkowskiego 

- dotyczy siatki na pylonie kładki – ekran powinien być zawieszony w tym, albo w przyszłym 

tygodniu. 

M. Sroki 

- dotyczy ławek na molo – burmistrz skieruje pismo do dyrektora MOSiR o postawienie 

większej ilości ławek. 

Ad.22 

Radna J. Mistera – podziękowała burmistrzowi i radnym za przekazanie kwoty 100.000 zł na 

modernizację sprzętu medycznego w szpitalu. 

- Podziękowała pani dyrektor przedszkola nr 1 za przekazanie książek dzieciom, które 

przebywają w szpitalu, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Radny J. Kiczyński – poprosił burmistrza, aby na bieżąco informował radnych o kosztach 

naprawy siatki na pylonie. 
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- poinformował o pomyśle środowiska żeglarskiego, aby na pasażu w porcie wybudować aleję 

gwiazd żaglowców. 

Radna M. Popieluch – podziękowała radnemu M. Gostomskiemu za pomoc w zorganizowaniu 

rejsu swoim statkiem dla dzieci osieroconych i chorych. 

Radny A. Jelec – zwrócił się do przewodniczącego z prośbą o wystąpienie do radnego  

P. Andruszkiewicza o wyrażenie zgody na opublikowanie w sieci internetowej protokołu  

i nagrania posiedzenia trzech komisji, które odbyło się przed sesją w maju ze względu na 

nieprzychylne komentarze w internecie ze strony radnego.  

- poinformował radnych, że Klub Rotary Giżycko zorganizował międzynarodowy obóz 

żeglarski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zapytał radnego P. Andruszkiewicza czy wyraża 

zgodę na opublikowanie  protokołu posiedzenia trzech komisji. 

Radny P. Andruszkiewicz – odpowiedział, że na obecną chwilę nie jest w stanie zająć 

stanowiska w tej sprawie. 

Radna M. Popieluch również poprosiła o opublikowanie protokołu w sieci internetowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poprosił radnych M. Popieluch i A. Jelca  

o złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie. 

Radny C. Piórkowski – poinformował mieszkańców o tym, że obecnie trwa nabór na trzyletnie 

studia licencjackie zawodowe w wydziale medyczno – społecznym. 

Radny P. Andruszkiewicz –  w odniesieniu do wypowiedzi radnego A. Jelca dotyczącej 

umieszczenia protokołu i nagrania w internecie wyjaśnił, że nie ma pisemnej zgody 

wnioskującego. 

- Poinformował o tym, że burmistrz złożył wniosek do sądu o odrzucenie skargi radnego na 

uchwałę rady miejskiej o wygaszenie mandatu radnego. 

- Podziękował mieszkańcom Giżycka, którzy wzięli udział w marszu o ochronę szpitala. 

- Zgłosił wniosek o przegłosowanie oświadczenia w sprawie oddziału noworodkowego  

w szpitalu w Giżycku, którego treść odczytał. 

Radny J. Sekta – odniósł się do treści oświadczenia. 

Radny J. Gawarecki – podziękował burmistrzowi za zaproszenie na jarmark do Grodziska 

Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poinformował radnego P. Andruszkiewicza,  

iż oświadczenie jako decyzja rady wymaga pewnej procedury – odczytał odpowiednie zapisy 

prawne zawarte w statucie miasta, na podstawie których nie poddał pod głosowanie 

oświadczenia radnego. 

Radny Ł. Zakrzewski – radny odniósł się do oświadczeń, które wcześniej były podejmowane 

przez radę. 

Radny M. Boć – poinformował radnego Ł. Zakrzewskiego, że oświadczenia były 

podejmowane wcześniej przed nowelizacją statutu miasta. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz – odniósł się do wypowiedzi radnego  

P. Andruszkiewicza w sprawie wniosku do sądu. Wyjaśnił, że podpis burmistrza pod 

wnioskiem był konieczny z uwagi na to, że zgodnie z przepisami, burmistrz reprezentuje przed 

sądami. 

- Poinformował radnych, że na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w komunikatach na 

dofinasowanie na budownictwo mieszkaniowe, wniosek miasta na spalony budynek uzyskał 

maksymalne dofinansowanie 45%. 

- Zaprosił radnych na najbliższe imprezy, które odbędą się w mieście. 

Radny Ł. Zakrzewski – poruszył sprawę parkingu przy ul. Kolejowej. Poprosił burmistrza  

o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w takim kierunku, by nakazać 

inwestorom pozostawienie pierwszej kondygnacji parterowej niezabudowanej. 
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- Zgłosił wniosek o polepszenie oświetlenia na skrzyżowaniu szosy obwodowej z aleją Lipową. 

Poprosił burmistrza o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

o polepszenie widoczności przejścia w oznakowaniu poziomym i pionowym. 

- Poinformował radnych, że złożył wniosek do urzędu miejskiego o konsultacje społeczne  

w przedmiocie rozwoju monitoringu wizyjnego w Giżycku. Odczytał treść wniosku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poinformował radnych o terminie kolejnej sesji 

– 31.08.2016 r. i terminach posiedzeń komisji. 

Sekretarz Miasta A. Połojański – poinformował radnych, że trwa procedura budżetu 

obywatelskiego. Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie moje gizycko. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – poinformował radnych o monitoringu w mieście. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zamknął XXV sesję Rady Miejskiej  

w Giżycku. 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Nagranie  przebiegu sesji stanowi integralną część protokołu, które opublikowane jest  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Protokołował   Sekretarz obrad   Przewodniczył 

Kazimierz Smolak  Kazimierz Smolak   Ryszard Błoszko 

  

     

 

 

 


