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BR.0002.1.9.2016.K.G-R 

Protokół nr XXVI/9/16 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

31 sierpnia 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 20.07 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Piotr Andruszkiewicz 

2. Ryszard Błoszko 

3. Mirosław Boć 

4. Ludwik Bogdatowicz 

5. Grażyna Darska 

6. Jerzy Gawarecki 

7. Mirosław Gostomski 

8. Bogdan Górski - opuścił obrady o godz. 19.40 

9. Paweł Grzeszczak - opuścił obrady o godz. 19.37 

10. Andrzej Jelec 

11. Magdalena Jurgielewicz 

12. Elżbieta Kalinowska 

13. Robert Kempa 

14. Jerzy Kiczyński 

15. Joanna Michalewicz 

16. Jadwiga Małgorzata Mistera 

17. Cezary Piórkowski 

18. Maria Popieluch – opuściła obrady o godz. 18.37, przybyła ponownie na obrady o godz. 19.33 

19. Jan Sekta 

20. Marzenna Sroka 

21. Łukasz Zakrzewski 

22. Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Spoza składu Rady w obradach 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. Karol Walinowicz    - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

6. Piotr Wojtkiewicz    - Radca prawny 

7. Jacek Markowski    - Naczelnik Wydziału Mienia 

8. Grażyna Bogdanowicz   - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

9. Piotr Szulc     - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

10. Maciej Ambroziak    - Komendant Straży Miejskiej 

11. Ewa Ostrowska  - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 

12. Jacek Stankiewicz  - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

13. Dawid Klukiewicz    - Referent w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej 

14. Dyrektorzy szkół i przedszkoli 

15. Mieszkańcy miasta 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Wręczenie powołania dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

5. Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli w związku z nadaniem stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. 

6. Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2016/2017. 

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 rok. PROJEKT NR 2 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT 

NR 3 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  

w Giżycku. PROJEKT NR 4 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zmianę urzędowej 

nazwy obiektu fizjograficznego Kanał Giżycki na Kanał Łuczański. PROJEKT NR 5 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. PROJEKT NR 6 

15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/85/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7 

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

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

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11 

20. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków 

rodzin wielodzietnych. PROJEKT NR 12 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski, komunikaty, informacje. 

23. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

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

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

Na protokólanta  obrad powołał pracownika biura Rady Miejskiej insp. Krystynę Gruszecką – Rosłoń. 

Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi miasta, który podziękował burmistrzom i radnym za 

wyremontowanie odcinka drogi  ul. Daszyńskiego – Smętka. 

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

podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Giżycko w zakresie 

przebudowy drogi gminnej. Przypomniał, że do biura Rady Miejskiej wpłynęła autopoprawka 

burmistrza do tego projektu – załącznik nr 2 do protokołu. 

Radca Prawny P. Wojtkiewicz – wyjaśnił, czego dotyczy autopoprawka. 

Projekt uchwały po autopoprawce brzmi: Wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie 

Giżycko w zakresie przebudowy drogi gminnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał wniosek pod głosowanie. 
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 Wniosek został przyjęty – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 3 do 

protokołu.  Podjęcie w/w uchwały zostało wprowadzone do porządku obrad jako punkt 21, projekt nr 

13. 

Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie  uchwały w sprawie 

współpracy Gminy Miejskiej Giżycko ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wraz  

z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu, po czym poddał go pod głosowanie. 

 Wniosek został przyjęty – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 4 do 

protokołu.  Podjęcie przedmiotowej  uchwały zostało wprowadzone do porządku obrad jako punkt 22 

i projekt nr 14. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

      1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Wręczenie powołania dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

5. Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli w związku z nadaniem stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. 

6. Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2016/2017. 

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 rok. PROJEKT NR 2 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT 

NR 3 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  

w Giżycku. PROJEKT NR 4 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zmianę urzędowej 

nazwy obiektu fizjograficznego Kanał Giżycki na Kanał Łuczański. PROJEKT NR 5 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. PROJEKT NR 6 

15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/85/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7 

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

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

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11 

20. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków 

rodzin wielodzietnych. PROJEKT NR 12 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie 

Giżycko w zakresie przebudowy drogi gminnej. PROJEKT NR 13 

22. Podjęcie  uchwały w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Giżycko ze Stowarzyszeniem 

Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wraz z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji 

projektu. 

  PROJEKT NR 14 

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
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24. Wolne wnioski, komunikaty, informacje. 

25. 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 go pod głosowanie. 

Protokół został przyjęty – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad.4 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – wręczył akty powołania dyrektorom placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz podziękował pani Jolancie Paftel za  pracę w Przedszkolu nr 4 i na rzecz miasta.  

Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – wyczytał nazwiska nauczycielek, które złożyły 

ślubowanie w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Następnie 

burmistrz wręczył nauczycielkom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Rota ślubowania – załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad.6 

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

obrad: Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2016/2017 – załącznik nr 7 do protokołu. 

Radna M. Popieluch poinformowała radnych o otwarciu Poradni Medycyny Szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 4. 

Ad.7 

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

Poinformował radnych o spotkaniach, które odbyły się w tym okresie:  

-W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, w którym uczestniczył 

również Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. 

- 21.07.2016 r. z nowo wybraną rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,  

w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Giżycku. 

- Ze wspólnotami  ul. Daszyńskiego i ul. Smętka. 

- 27.07.2016 r. – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W spotkaniu 

uczestniczył również zespół RZGW w Warszawie. Spotkanie dotyczyło przebudowy nabrzeży  

i perspektywy na najbliższe lata. 

- Z likwidatorem Zakładu Usług Komunalnych w sprawie likwidacji spółki ZUK. 

- Na początku sierpnia burmistrz był w delegacji w Dubnie – Dni Dubna. 

- Przez całe wakacje odbywały się dialogi techniczne, w których uczestniczył z-ca burmistrza miasta 

R. Łożyński, który przedstawił ustalenia z tych dialogów oraz prezentację  zagadnienia „Cyfrowe 

Mazury”. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz – przedstawił informację z realizacji zadań inwestycyjnych. 

Ad.8 

Radny L. Bogdatowicz  
– zgłosił interpelację w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Wilanowskiej na skrzyżowaniu 

z ul. Drzymały i na ul. Konarskiego przy budynku nr 19. 

- Zasugerował umieszczenie na istniejących witaczach symbolu Giżycka, np. statek pasażerski, wieżę 

ciśnień. 

Radny P. Andruszkiewicz 

- Jakie są przyczyny nieoddania kina do użytku, kto ponosi za to odpowiedzialność i jaki jest aktualny 

stan budowy kina? 

- Gdzie był ogłoszony nabór na stanowisko redaktora biuletynu miejskiego, którego zatrudniono  

 w Giżyckim Centrum Kultury i czym był uzasadniony? 

- Jaki jest etap prac nad dodatkową przeprawą przez kanał? 
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- Jakie są plany inwestycyjne miasta pomiędzy ulicami Staszica i Grodzieńską oraz jaki jest ich termin 

wykonania? 

Radny M. Boć 

- Zapytał o zatrudnienie informatyków w szkołach. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział, że informatyk jest już zatrudniony. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Co burmistrz zrobił w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w kwestii realizacji deklaracji utworzenia 

szpitala samorządowego w Giżycku? 

- Czy burmistrz zamierza pozostawić zapisy w studium blokujące budowę budynków w Giżycku 

powyżej czwartej kondygnacji? 

- Dotyczy budżetu obywatelskiego – poinformował, że złożył wniosek o monitoring na osiedlu 

Staszica. Przedstawił prezentację korespondencji z burmistrzem w tej sprawie. 

Radny A. Jelec 

- Czy można przesunąć przystanek autobusowy, który znajduje się przy przychodni na ul. 

Wodociągowej? 

Radna J. Michalewicz 

- Czy jest możliwość przeniesienia znaku STOP, który znajduje się na skrzyżowaniu ulic Suwalska, 

Obwodowa? 

Radny C. Piórkowski 

- Czy można by było zintensyfikować wpływ na starostwo powiatowe w zakresie logiki malowania 

znaków poziomych na jezdni w południe? 

- Czy Straż Miejska mogłaby zmniejszyć poziom tolerancji i przejść z upominania na karanie 

kierowców samochodów, którzy parkują w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych? 

Ad.9 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poprosił przewodniczących komisji o opinię w sprawie 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na 

lata 2016-2022. 

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. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrał radny Ł. Zakrzewski, który  poruszył kwestię wydatków 

zapisanych w budżecie miasta na   analizę i prognozy ruchu samochodowego. Zwrócił się do burmistrza 

z apelem, aby nie wydawać pieniędzy na tego typu opracowania i skorzystanie z koncepcji 

dopuszczenia ruchu rowerowego w mieście. 

Radny A. Jelec – odniósł się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego. 

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 8 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/89/2016 – załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad.10 

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

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. 

Radni nie mieli pytań, po czy przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został 

przyjęty przez radnych – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 10 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/90/2016 – załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad.11 

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

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Giżycka. 

Radni nie mieli pytań, po czy przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został 

przyjęty przez radnych – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/91/2016 – załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad.12 

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

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku. 

Radni nie mieli pytań. Następnie poprosił 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 poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został przyjęty przez radnych – 21 

głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/92/2016 – załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad.13 

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

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za 

pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zmianę urzędowej nazwy obiektu 

fizjograficznego Kanał Giżycki na Kanał Łuczański. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrał radny P. Andruszkiewicz, który poinformował o sondzie 

przeprowadzonej wśród mieszkańców Giżycka na temat nazwy kanału Giżyckiego. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został przyjęty przez radnych – 21 

głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/93/2016 – załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad.14 

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

obrad - projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński przedstawił prezentację mapy statusu przejmowania dróg 

powiatowych przez miasto. 

Burmistrz Miasta W. K. Iwaszkiewicz – przypomniał radnym, że projekt został uzupełniony 

autopoprawką, która omawiana była na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko przypomniał, że autopoprawka dotyczy punktu 4 

projektu uchwały. Poinformował również radnych, że Rada Powiatu podjęła uchwałę 25 sierpnia 2016 

r. w sprawie przekazania ulic. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali również radni: M. Boć i Ł. Zakrzewski, J. Kiczyński,  

A. Jelec oraz burmistrz miasta W.K. Iwaszkiewicz i z-ca burmistrza miasta R. Łożyński. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został 

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

nr 18 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/94/2016 – załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad.15 

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

o zmianie uchwały Nr XXV/84/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 

Radni nie mieli pytań. Następnie poprosił przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego  o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został 

przyjęty przez radnych – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/95/2016 – załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad.16 

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

w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Mickiewicza. 

Radni nie mieli pytań. Następnie poprosił przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego  o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został 

przyjęty przez radnych – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 22 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/96/2016 – załącznik nr 23 do protokołu. 

Ad.17 

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

w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Warszawskiej. 

Radni nie mieli pytań. Następnie poprosił przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego  o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został 

przyjęty przez radnych – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 24 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/97/2016 – załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad.18 

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

w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Warszawskiej. 

Radni nie mieli pytań. Następnie poprosił przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego  o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został 

przyjęty przez radnych – 19 głosów za, 2 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 26 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/98/2016 – załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad.19 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przypomniał radnym, że do biura Rady Miejskiej 

wpłynęła autopoprawka burmistrza miasta do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Giżycka. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – poinformował, że wniósł autopoprawkę, ponieważ pojawiło 

się rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego w przypadku dwóch gmin, które 

podjęły już takie uchwały. Autopoprawka – załącznik nr 28 do protokołu. 

Radca Prawny P. Wojtkiewicz – przedstawił radnym informację dotyczącą zmian w regulaminie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poprosił przewodniczącego Komisji Mienia 

Miejskiego o opinię w sprawie projektu uchwały. 

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

przegłosowała dwa wnioski: 
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1)  O zmianę zapisu w rozdziale II pkt 11 regulaminu: po słowach „ i dezynfekcję” , wpisać: „co 

najmniej 5 razy w roku, w tym w czerwcu, w lipcu, w sierpniu”. 

2) Rozdział III § 8 pkt 2 – „odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz na miesiąc”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – udzielił głosu mieszkańcowi miasta. 

Mieszkaniec miasta  wypowiedział się na temat wywozu odpadów komunalnych przez Spółkę 

KOMA. 

Głos w powyższej sprawie zabrali również radni: P. Andruszkiewicz, który poruszył problem 

wywozu odpadów z terenów ogrodów działkowych, M. Sroka, która odniosła się do zapisu  

w regulaminie – rozdział II § 1, w którym wykreśla się pkt 4. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zapytał radcę prawnego, czy można zakończyć 

uchwałę zapisem w § 4, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2017 roku. 

Radca Prawny P. Wojtkiewicz – odpowiedział na zapytanie przewodniczącego. 

Radny Ł. Zakrzewski – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały. 

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

Ł. Zakrzewskiego. 

 Wniosek nie został przyjęty – 7 głosów za, 9 przeciw, 5 wstrzymujących się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 29 do protokołu. 

Głos w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście zabrali również radni: A. Jelec 

i R. Kempa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – poddał pod głosowanie pierwszy wniosek Komisji 

Mienia Miejskiego. 

 Pierwszy wniosek został przyjęty – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik  

nr 30 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zgłosił wniosek o zmianę zapisu w  § 8, pkt 2, ppkt 2: 

w zabudowie wielorodzinnej, w miejsce raz na kwartał, wpisać raz w miesiącu. 

W pierwszej kolejności poddał pod głosowanie drugi wniosek Komisji Mienia Miejskiego, który został 

przyjęty przez radnych  – 17 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 31 do protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały po poprawkach. 

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

załącznik nr 32 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/99/2016 – załącznik nr 33 do protokołu. 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił o opinię przewodniczącą Komisji Finansów  

i Gospodarki w sprawie  projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

przez członków rodzin wielodzietnych. 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J. Mistera – poinformowała radnych, iż komisja 

nie mogła zaopiniować projektu uchwały z uwagi na to, iż autor projektu uchwały nie przedstawił 

skutków finansowych uchwalenia powyższej uchwały. 

Radny P. Andruszkiewicz – wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w § 3: „Uchwała wchodzi  

w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku”. 

Poinformował radnych, iż koszt wprowadzenia w życie uchwały oscyluje w granicach 60.000 zł. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrał również radny C. Piórkowski, który wypowiedział się  

w kwestii kosztów wprowadzenia w życie powyższej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały. 
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 Wniosek został przyjęty – 18 głosów za, 3 przeciw. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 34 do protokołu. 

Ad.21 

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

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Giżycko w zakresie przebudowy 

drogi gminnej. 

Radni nie mieli pytań. Następnie poprosił przewodniczących komisji o opinię w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J. Mistera - 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 35 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVI/100/2016 – załącznik nr 36 do protokołu. 

Ad.22 

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

w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Giżycko ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 

wraz z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu. Radni nie mieli pytań. Następnie 

poprosił przewodniczących komisji o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J. Mistera - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt 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 37 do protokołu. 

Uchwała nr XXVI/101/2016 – załącznik nr 38 do protokołu. 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 

Ad.23 

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

L. Bogdatowicza 

- dotyczy naprawy dróg – miasto zgłosi tę sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych, 

- dotyczy witaczy – obecny witacz został wybrany w drodze konkursu. Zmiana elementów graficznych 

wymagałaby zgody autora. 

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

P. Andruszkiewicza 

- dotyczy kina – wykonawca remontu kina kilkakrotnie zgłaszał potrzebę wykonania robót zamiennych 

i dodatkowych, z prośbą zmiany terminu zakończenia budowy. Pisma wpływały trzy razy i trzy razy 

był zmieniany termin zakończenia.  

Burmistrz przedstawił stan zaawansowania robót. Termin wykonania prac remontowych,   

to 31.08.2016 r. Miasto nie przedłużyło terminu wykonania inwestycji. 

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

 P. Andruszkiewicza 

- dotyczy zatrudnienia w GCK – dyrektor GCK zatrudniła pracownika, który wcześniej pracował  

w MOSiR. Na stanowisko tej osoby w MOSiR był przeprowadzony konkurs. 

- dotyczy budowy mostu – do urzędu wpłynęło pismo od Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych. 

Burmistrz odczytał treść pisma. Miasto poprosiło wojsko o wybudowanie mostu w ramach swoich 
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zasobów, ćwiczeń na kanale giżyckim. Są szacowane koszty, jeżeli miałoby to zrobić wojsko. Termin 

wykonania określono na 2018 rok, 

- dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego ul. Grodzieńskiej – miasto przystąpi do zmiany 

studium uwarunkowań przestrzennych. Po zmianie planów zagospodarowania będzie można mówić  

o terminach wykonania inwestycji na ul. Grodzieńskiej. 

Ł. Zakrzewskiego 

- dotyczy szpitala – zamknięty oddział zostanie ponownie uruchomiony prawdopodobnie  

w październiku. Szpital należy do powiatu. Sytuacja jest skomplikowania, bo muszą zakończyć się 

wszelkie spory i roszczenia. Przypomniał, iż miasto dofinansowało ucyfrowienie aparatu 

rentgenowskiego. Miasto może co roku przeznaczać jakąś kwotę na wyposażenie szpitala, 

- dotyczy budowy budynków powyżej 4 kondygnacji – po to jest zmiana studium, aby np. określić 

wysokość zabudowy na ul. Grodzieńskiej. 

Sekretarz Miasta A. Połojański odpowiedział na zapytanie radnego: 

Ł. Zakrzewskiego 

- dotyczy monitoringu na os. Staszica – dwa dokumenty dotyczyły tego samego zadania, min. 

monitoringu, który jest w gestii Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry. Pierwsze pismo dotyczyło wniosku 

radnego do burmistrza w sprawie montażu  monitoringu w ramach budżetu miasta. Odpowiedź była 

zgodna ze stanem prawnym, że jest możliwość w różnych formach, aby tego typu inwestycja powstała. 

Drugi dokument obejmował kartę projektu i ocenę dokonaną przez zespół do spraw budżetu 

obywatelskiego, który sugeruje się zasadami, które obowiązują w ramach procedury budżetu 

obywatelskiego. Jedną z generalnych zasad, która obowiązuje od 2 lat jest to, że projekty zgłaszane 

przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być planowane i później realizowane 

na gruntach innych, niż te, które należą do miasta. 

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

A. Jelca 

- dotyczy przystanku na ul. Wodociągowej – były analizowane miejsca, gdzie można postawić, 

wyznaczyć przystanek zgodnie z prawem ruchu drogowego. Obecne miejsce przystanku to jest jedyne 

miejsce, na którym można było postawić znak pionowy tego przystanku. 

J. Michalewicz 
- dotyczy znaku STOP – sprawa będzie zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych. 

C. Piórkowskiego 

- dotyczy malowania znaków poziomych na jezdni – malowanie znaków zlecił Zarząd Dróg 

Powiatowych, 

- dotyczy wykroczeń kierowców – straż miejska wypisuje mandaty za zajmowanie miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Ad.24 

Radny L. Bogdatowicz  
– wypowiedział się w kwestii złego stanu dróg i witaczy w mieście. 

Radny J. Gawarecki  
– zaprosił radnych, mieszkańców miasta i powiatu do wzięcia udziału w XV wyścigu kolarskim  

w lesie miejskim 4 września 2016 r. 

- zaprosił radnych do wzięcia udziału w szkoleniu w sporcie o nazwie Karlik. 

Radny A. Jelec 

- W dniach 5-13 sierpnia odbył się XIV Międzynarodowy Obóz Żeglarski zorganizowany przez Rotary 

Klub Giżycko, przy współpracy innych klubów z województwa warmińsko-mazurskiego. 

- Zaprosił na zlot samochodów zabytkowych organizowany przez Rotary Klub Giżycko, Giżyckie 

Centrum Kultury  i Warmińsko-Mazurski Moto Klub 17-18 września 2016 r. 

Radny M. Boć 
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- Poinformował radnych o terminie posiedzenia komisji rewizyjnej 13 września 2016 r. o godz. 16.00. 

Posiedzenie odbędzie się wspólnie z komisją finansów i gospodarki. 

Radny P. Andruszkiewicz 

- Zaprosił radnych oraz mieszkańców Giżycka na zawody o puchar Dyrektora Centralnego Ośrodka 

Sportu 18 września 2016 r. o godz. 10.00 na plaży miejskiej. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Przedstawił informację na temat prac zespołu do spraw budżetu obywatelskiego i zasad 

funkcjonowania tego budżetu. 

- Poruszył temat ścieżek rowerowych. Przedstawił prezentację dokumentów dotyczących pętli 

rowerowej. 

- Zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad apelu do Ministra Spraw wewnętrznych  

i Administracji w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego. Odczytał treść apelu – załącznik 

nr 39 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował radnego, że uzasadnienie apelu będzie 

można odczytać po wprowadzeniu go do porządku obrad. Radni otrzymali apel wraz z uzasadnieniem 

przed sesją do zapoznania się z jego treścią. 

Przewodniczący poddał wniosek radnego pod głosowanie.  

 Wniosek nie został przyjęty – 4 głosy za, 9 przeciw, 6 wstrzymujących się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 40 do protokołu. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – odniósł się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego dot. 

przedstawionych przez radnego dokumentów  programu funkcjonalno – użytkowego. 

Radna M. Jurgielewicz – odniosła się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego w sprawie budżetu 

obywatelskiego. 

Radna M. Popieluch – złożyła podziękowania uczestnikom Uniwersytetu III Wieku za urządzenie 

ronda na ul. Wodociągowej. Podziękowała również za inscenizację, która odbyła się  w twierdzy 

Boyen. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz - zaprosił radnych na uroczystości związane z rozpoczęciem 

roku szkolnego oraz na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

- Poprosił radnych o niezwłoczne przekazywanie sygnałów od mieszkańców do urzędu, nie czekając 

na sesję. 

- Odniósł się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego dot. budżetu obywatelskiego oraz pętli 

rowerowej. 

Radny C. Piórkowski zaprosił wszystkich obecnych na sesji i mieszkańców na pasaż 3 września  

o godz. 16.00, gdzie odbędzie się czytanie powieści Quo vadis w ramach Ogólnopolskiego Programu 

Narodowe Czytanie 2016. 

Radny M. Gostomski – podziękował burmistrzowi za ułożenie nowego chodnika nad kanałem przy 

ogrodach działkowych. Poprosił o ułożenie dalszej części chodnika od mostu drogowego do kładki. 

Radny P. Andruszkiewicz – wypowiedział się na temat realizacji inwestycji w ramach budżetu 

obywatelskiego – rozbudowa parkingu. 

Ad.25 Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej  

w Giżycku. 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Nagranie  przebiegu sesji stanowi integralną część protokołu, które opublikowane jest  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Protokołowała                                Przewodniczył 

Krystyna Gruszecka-Rosłoń                                         Ryszard Błoszko 

 


