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BR.0002.1.10.2016.KG-R 

 

Protokół nr XXVII/10/2016 

Sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

28 września 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 20.08 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Piotr Marek Andruszkiewicz - opuścił obrady o godz. 19.13 

2. Ryszard Błoszko 

3. Mirosław Boć  - przybył na obrady o godz. 16.45 

4. Ludwik Bogdatowicz 

5. Grażyna Darska 

6. Mirosław Gostomski 

7. Bogdan Górski 

8. Paweł Grzeszczak 

9. Andrzej Jelec 

10. Magdalena Jurgielewicz 

11. Elżbieta Kalinowska 

12. Robert Kempa 

13. Jerzy Kiczyński 

14. Joanna Michalewicz - przybyła na obrady o godz. 16.06 

15. Jadwiga Małgorzta Mistera 

16. Cezary Piórkowski - przybył na obrady o godz. 16.11. Opuścił obrady o godz. 20.04 

17. Maria Popieluch 

18. Jan Sekta 

19. Marzenna Sroka 

20. Łukasz Zakrzewski 

Nieobecny radny: Jerzy Gawarecki 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 

1. Roman Łożyński    - Zastępca Burmistrza Miasta 

2. Arkadiusz Połojański    - Sekretarz Miasta 

3. Dorota Wołoszyn    - Z-ca Skarbnika Miasta 

4. Piotr Szulc     - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli 

5. Piotr Wojtkiewicz    - Radca Prawny 

6. Karol Walinowicz    - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania 

7. Magdalena Fuk    - Kierownik Biura Promocji 

8. Maciej Ambroziak    - Komendant Straży Miejskiej 

9. Arkadiusz Konc    - Główny Specjalista w Wydziale Mienia 

10. Tadeusz Lachowicz    - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

11. Małgorzata Bogdanowicz   - Kierownik Centrum Integracji Społecznej 

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

13. Magdalena Justyna Maksym   - Nauczycielka w Gimnazjum nr 2 

14. Dzierżawcy nieruchomości na Plaży Miejskiej 

15. Mieszkańcy 
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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. Odebranie ślubowania składanego przez nauczyciela w związku z nadaniem stopnia awansu 

zawodowego. 

5. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku. 

6. Informacja o stanie realizacji  planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                         

i Kanalizacyjnych. 

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 zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 3   

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 4 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii  Rozwoju Miasta  Giżycka na lata 2015 -2025.      

PROJEKT NR 5 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenu zawartego między  ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów 

Westerplatte i Kolejową w  Giżycku. PROJEKT NR 6 

15.  Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 7  

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

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum 

Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 

Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 9                                                                                                   

 18. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określoną  ustawą 

stopy procentowej  dla rozkładanej na raty ceny nieruchomości. PROJEKT NR 10                                                                         

19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko ze Związku Gmin 

Warmińsko- Mazurskich. PROJEKT NR 11 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-2023.                                                                             

      PROJEKT NR 12                                    

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski, informacje, komunikaty. 

23. Zamknięcie sesji.  

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  otworzył XXVII sesję Rady Miejskiej w Giżycku  

i powitał zebranych. Stwierdził prawomocność obrad - 17 radnych obecnych podczas otwarcia sesji. 

Ad.2 

Radny L. Bogdatowicz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: podjęcie oświadczenia 

w sprawie pisma burmistrza miasta Kętrzyna zwracającego się do Rady Miejskiej w Giżycku o poparcie 

apelu Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu 

granicznego. 

 

Głos w sprawie wniosku radnego L. Bogdatowicza zabrał radny Ł. Zakrzewski, który poinformował 

radnych o tym, że 14.09.2016 r, przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej e-maila w sprawie 

włączenia do porządku obrad apelu w sprawie ruchu granicznego – odczytał treść pisma. 
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Zapytał przewodniczącego, dlaczego apel nie został włączony do porządku obrad obecnej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  odpowiedział na zapytanie radnego Ł. Zakrzewskiego., 

następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego L. Bogdatowicza. 

 Wniosek nie został przyjęty – brak bezwzględnej większości ustawowego składu rady –  

6 głosów za, 1 przeciw, 11 wstrzymujących się, 1 głos nieoddany. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Radny P. Andruszkiewicz  zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach, w celu omówienia 

tematu apelu na posiedzeniu komisji. 

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

został przyjęty – 4 głosy za, 11 przeciw, 4 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński wniósł dwa wnioski:  

1.  Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 8 – pkt 16 porządku obrad, w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości. 

2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

jako projekt uchwały nr 8A. Projekt dotyczy dzierżawców nieruchomości  na plaży miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  poddał pod głosowanie  wnioski z-cy burmistrza miasta. 

 Wnioski zostały przyjęte – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 4 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. Odebranie ślubowania składanego przez nauczyciela w związku z nadaniem stopnia awansu 

zawodowego. 

5. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku. 

6. Informacja o stanie realizacji  planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                         

i Kanalizacyjnych. 

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 zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 3   

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 4 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii  Rozwoju Miasta  Giżycka na lata 2015 -2025.      

PROJEKT NR 5 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenu zawartego między  ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów 

Westerplatte i Kolejową w  Giżycku. PROJEKT NR 6 

15.  Podjęcie uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 7  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości. PROJEKT NR 8A 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum 

Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 

Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 9                                                                                                   
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 18. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określoną  ustawą 

stopy procentowej  dla rozkładanej na raty ceny nieruchomości. PROJEKT NR 10                                                                         

19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko ze Związku Gmin 

Warmińsko- Mazurskich. PROJEKT NR 11 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-2023.                                                                             

      PROJEKT NR 12                                    

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski, informacje, komunikaty. 

23. Zamknięcie sesji.  

Ad.3 

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

sesji. Radni nie wnieśli uwag. Następnie przewodniczący poddał protokół pod głosowanie, który został 

przyjęty przez radnych – 19 głosów za.  Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  poprosił panią Magdalenę Justynę Maksym, 

nauczycielkę języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Giżycku do złożenia ślubowania,  w związku  

z nadaniem Jej stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Pani M.J. Maksym – złożyła ślubowanie – rota ślubowania – załącznik nr 6 do protokołu. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński wręczył pani M.J. Maksym akt nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  złożył gratulacje pani M.J. Maksym. 

Ad.5 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J.M. Mistera przedstawiła opinię komisji  

w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Giżycka za I półrocze 2016 roku.  

Komisja  pozytywnie zaopiniowała  powyższą informację. Informacja -  załącznik nr 7 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  poinformował radnych o tym, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa uchwałą z dnia 17 sierpnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez 

burmistrza miasta Giżycka informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 

Odczytał treść uchwały RIO. 

 

Głos w sprawie powyższego tematu zabrał radny L. Bogdatowicz, który poruszył kwestię nadwyżki 

budżetowej na koniec roku. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński  odniósł się do wypowiedzi radnego L. Bogdatowicza. 

Ad.6 

Prezes PWiK T. Lachowicz  przedstawił sprawozdanie z realizacji wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych za lata 2012 – 2016. 

Sprawozdanie – załącznik nr 8 do protokołu. 

Radny J. Kiczyński  zapytał pana prezesa jak zaopatruje się na propozycję ewentualnego przeniesienia 

lokalizacji przepompowni, przy okazji jej remontu. 

Prezes PWiK T. Lachowicz  odpowiedział radnemu, że inwestycja jest złożona i będzie wymagała 

przeprowadzenia analizy. 

Ad.7 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński przedstawił informację z działalności międzysesyjnej: 

- 01.09.2016 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach dialogu technicznego projektu Cyfrowe Mazury. 

Został złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu. 

- 02.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie, na której 

omawiany był temat projektu mazurskiej pętli rowerowej. 

- 05.09.2016 r. w sali starostwa powiatowego w Giżycku odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów, 

na którym omawiano sprawy, które dzieją się na terenie powiatu, min. na temat szpitala w Giżycku. 
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- 06.09.2016 r. odbyło się spotkanie burmistrza z komendantem powiatowym policji, na którym 

omawiane były zagadnienia ruchu drogowego w Giżycku, potrzeby policji oraz problemy związane  

z bezpieczeństwem. 

- 07.09.2016 r. burmistrz spotkał się z wójtem gminy Giżycko, gdzie omawiano zagadnienia związane 

z przyszłorocznym zarządzaniem komunikacją publiczną i sprawy związane z remontami dróg. 

08.09.2016 r. burmistrz odwiedził Dowspudę, gdzie odbywały się dożynki diecezjalne. 

09.09.2016 r. burmistrz odwiedził Ciechanów, gdzie uczestniczył w zebraniu Miast Polskich. 

11.09.2016 r. burmistrz wziął udział w dożynkach w Miłkach. 

14.09.2016 r. odbyło się spotkanie  Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka 

Odpadami, gdzie omawiano problemy związane ze wzrostem liczby odpadów. 

15.09.2016 r. burmistrz spotkał się z komendantem powiatowym policji w Giżycku, gdzie komendant 

zasygnalizował potrzebę zakupu radiowozów. 

15 09.2016 r. z-ca burmistrza odbył spotkania z przedsiębiorcami giżyckimi, którzy prowadzą 

działalność na plaży miejskiej. 

21.09.2016 r. burmistrz odbył spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie omawiano problemy związane  

z likwidacją gimnazjów. 

23.09.2016 r. burmistrz odwiedził Bemowo Piskie, gdzie obchodzono 15 lecie utworzenia żandarmerii 

wojskowej. 

- Między 19, a 23.09.2016 r. z-ca burmistrza miasta odbył spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi 

działalność na plaży miejskiej. 

- 26.09.2016 r. odbyło się spotkanie  burmistrza z wójtem gminy Giżycko, gdzie omawiano powiązania 

dwóch planów zagospodarowania przestrzennego terenów leżących na granicy gmin oraz budową 

ścieżek rowerowych na terenie gminy miejskiej i wiejskiej. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński przedstawił również zestawienie przetargów na sprzedaż 

nieruchomości. 

Ad.8 

Radny Ł. Zakrzewski 

1. Czy wiadomo, o której godzinie odbędzie się spotkanie w urzędzie miejskim ze służbami 

porządkowymi 10.10.2016 r. w związku z konsultacjami społecznymi – rozwój monitoringu miejskiego 

w Giżycku? 

2. Czy można umieścić na stronach internetowych urzędu miejskiego w wersji elektronicznej pozostałe 

projekty, koncepcje zamierzeń budowlanych? 

3.  Czy zastanawiano się nad wykorzystaniem telebimu zamontowanego w okolicach pasażu portowego 

do promocji wydarzeń kulturalnych w mieście? 

4. Czy byłaby możliwość zaktualizowania systemu informacji przestrzennej o zmieniony plan 

zagospodarowania przestrzennego? 

5.  Kiedy burmistrz zrealizuje deklaracje o utworzeniu szpitala samorządowego? Czy ta deklaracja jest 

możliwa do realizacji? 

Radna J. Michalewicz 

1. Ile mieszkańcy Giżycka zapłacili firmie, która 24 września zorganizowała na twierdzy Boyen bieg  

z przeszkodami i ile ta firma zapłaciła za wynajęcie twierdzy Boyen? 

2. Czy miasto zamierza oddać na własność teren (podwórka) na zapleczu pawilonów przy  

ul. Mickiewicza w wieczyste użytkowanie, bez remontu? Czy będą zabrane garaże?  Czy w 2017 r. 

teren ten doczeka się remontu? 

Radny P.M. Andruszkiewicz 

1. Czy zostało zawarte porozumienie z samorządem powiatowym o przejęciu Międzyszkolnej Bazy 

Sportów Wodnych? Jeżeli tak, to na jakich warunkach? 

2. Jaki procent został wypłacony wykonawcy remontu GCK? Czy doczekamy się w tym roku kina oraz 

jakie są dalsze plany na budynek GCK? 
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3. Jaki jest sposób informowania społeczeństwa o zamiarach inwestycyjnych burmistrzów w Giżycku, 

dotyczy opublikowania projektu połączenia między ulicami Łuczańską i Sportową. 

4. Radny poruszył kwestię budowy mostu. 

Radny M. Boć 

1.  Jak zaawansowane są prace związane z przebudową skrzyżowania szosy obwodowej? 

2. Dotyczy budynku znajdującego się na skrzyżowaniu ul. I Dywizji im. T. Kościuszki i ul. 

Konarskiego: 

- jaka jest wartość szacunkowa zamówienia przebudowy tego budynku?  

- jaka jest analiza opłacalności w kontekście kosztów wnioskowanych dopłat?  

- jaki jest kosztorys dotyczący dofinansowania realizacji tej inwestycji – wykonania projektu, kosztów    

  kredytu, kosztów eksploatacyjnych w późniejszym czasie?  

- jakie są planowane przychody z tej nieruchomości?  

- jakie są koszty energetyczne i ogrzewania związane z używaniem w przyszłości tego budynku? 

Radna M. Popieluch 

1. Jak wygląda sytuacja ronda na ul. Świderskiej – Nowowiejska? 

Ad.9 

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

w  porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2016 – 2022. 

 Poprosił o opinię w sprawie powyższego projektu przewodniczących komisji. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski – komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała oba projekty uchwał. 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J.M. Mistera - komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała oba projekty uchwał. 

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

prognozy finansowej, który jednogłośnie został przyjęty przez radnych – 20 głosów za. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 9 do protokołu.  

Uchwała nr XXVII/102/2016 – załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował zebranych, że projekt w sprawie zmiany 

budżetu miasta na 2016 rok był omawiany na posiedzeniu dwóch komisji: Komisji Mienia Miejskiego 

i Komisji Spraw Społecznych, które jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowały. 

Poprosił przewodniczącą Komisji Finansów i Gospodarki o opinię w sprawie powyższego projektu 

uchwały. 

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

projekt uchwały. 

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

jednogłośnie został przyjęty przez radnych – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 11 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/103/2016 – załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad.11 

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

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

Radni nie mieli pytań, po czym przewodniczący poddał go pod głosowanie. 

 Uchwała została podjęta – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 Uchwała nr XXVII/104/2016 – załącznik nr 13 do protokołu. 
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Ad.12 

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

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, jednocześnie poinformował zebranych, że powyższy projekt był omawiany na 

posiedzeniu dwóch komisji: Komisji Mienia Miejskiego i Komisji Spraw Społecznych, które 

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowały. 

Radni nie mieli pytań, po czym przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 Uchwała nr XXVII/105/2016 – załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad.13 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował zebranych, że projekt w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025 był omawiany na posiedzeniu dwóch komisji: 

Komisji Mienia Miejskiego i Komisji Spraw Społecznych, które jednogłośnie pozytywnie go 

zaopiniowały. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali radni: P.M. Andruszkiewicz, który poruszył kwestię 

zatrudnienia osób młodych w mieście, C. Piórkowski, M. Popieluch, J. Sekta, A. Jelec, R. Kempa 

którzy odnieśli  się do wypowiedzi radnego P.M. Andruszkiewicza i poruszyli kwestię rozwoju miasta 

- cele, które zawarte są w strategii oraz radna J. Michalewicz, która poruszyła kwestię tworzenia 

dogodnych warunków dla przedsiębiorców, w celu tworzenia miejsc pracy. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński również odniósł się do wypowiedzi radnego P.M. 

Andruszkiewicza, przypomniał o zasadach tworzenia strategii miasta. 

Radny M. Boć zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście  do głosowania nad projektem 

uchwały. 

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

 Wniosek został przyjęty – 16 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 16 do protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został przyjęty przez radnych – 17 

głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 17 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/106/2016 – załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad.14 

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

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu zawartego między  

ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w  Giżycku. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrał radny: J. Kiczyński, który poruszył kwestie usytuowania 

budynku wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Westerplatte, Przedszkola „Krasnal”, toalety publicznej 

i hospicjum w mieście. 

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

 Uchwała została podjęta – 11 głosów za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 19 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/107/2016 – załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad.15 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował zebranych, że Komisji Mienia Miejskiego 

i Komisji Spraw Społecznych,  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

nabycia nieruchomości przy Placu Grunwaldzkim 2. 

Poprosił przewodniczącą Komisji Finansów i Gospodarki o opinię w sprawie powyższego projektu 

uchwały. 
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Przewodnicząca komisji J.M. Mistera poinformowała radnych, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

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

jednogłośnie został przyjęty przez radnych – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 21 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/108/2016 – załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad.16 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko udzielił głosu z-cy burmistrza miasta R. Łożyńskiemu, 

który udzielił informacji na temat załącznika – mapki do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został przyjęty jednogłośnie przez 

radnych – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 23 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/109/2016 – załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował zebranych, że Komisji Mienia Miejskiego 

i Komisji Spraw Społecznych,  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Giżycko, następnie poddał projekt pod 

głosowanie. 

 Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 4 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 25 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/110/2016 – załącznik nr 26 do protokołu. 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował zebranych, że Komisji Mienia Miejskiego 

i Komisji Spraw Społecznych  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zastosowanie innej niż określoną  ustawą stopy procentowej  dla rozkładanej na raty ceny 

nieruchomości zabudowanej położonej przy Pasażu Portowym. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrał radny Ł. Zakrzewski. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński odniósł się do wypowiedzi radnego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały – 17 głosów za, 

1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/111/2016 – załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad.19 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował zebranych, że projekt uchwały w sprawie 

wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko ze Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich był omawiany na 

posiedzeniu komisji: Mienia Miejskiego i Spraw Społecznych i  pozytywnie przez nie zaopiniowany. 

Tematem tym zajmowała się również Komisja Rewizyjna. 

Zapytał, czy radni chcą zabrać głos w sprawie projektu uchwały. 

 Radni nie podjęli dyskusji na temat projektu uchwały, po czym przewodniczący poddał go pod 

głosowanie. 

Uchwała została podjęta – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 29 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVII/112/2016 – załącznik nr 30 do protokołu. 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował zebranych, że projekt uchwały w sprawie 

zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016 - 2023 był omawiany na posiedzeniu komisji: Mienia 

Miejskiego i Spraw Społecznych i  pozytywnie przez nie zaopiniowany. Zapytał, czy radni chcą zabrać 

głos w sprawie projektu uchwały. 
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 Radni nie podjęli dyskusji na temat projektu uchwały, po czym przewodniczący poddał go pod 

głosowanie. 

Uchwała została podjęta – 20 głosów. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 31 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/113/2016 – załącznik nr 32 do protokołu. 

Ad.21 

Odpowiedzi na zapytania radnego Ł. Zakrzewskiego udzielili: 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak 

Ad.1 Godzinę konsultacji  można ustalić po sesji.  

Z-ca Burmistrza Miasta Ł. Łożyński  
Ad.2 Można udostępnić na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Niektóre formaty zajmują dużo 

GB. 

Naczelnik WPiI K. Walinowicz 

Ad.2 Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe umieszczenie wszystkiego na serwerze miejskim. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński   
Ad.3 Urząd się zastanawiał. Wynajęcie telebimu na promocję miasta musi nastąpić w drodze 

konkurencyjnej. 

Ad.4 Jest możliwość zaktualizowania systemu informacji przestrzennej. 

Ad.5 Przyjęto strategię, żeby zneutralizować wizerunek szpitala poprzez zakup dużej ilości sprzętu 

medycznego. Szpital będzie samorządowy, kiedy samorząd wygra proces sądowy z GNS –em. 

 

Odpowiedzi na zapytania radnej J. Michalewicz udzielili: 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński  
Ad.1 Giżyckie Centrum Kultury otrzymało 3.000 za wynajęcie twierdzy. Miasto wydało na 

zorganizowanie imprezy, która miała miejsce 24 września 80.000 zł. 

Ad.2 Jeżeli mieszkańcy złożą wnioski o oddanie terenu na własność, wówczas będzie do rozważane. 

Główny Specjalista w WM A. Konc  
Ad.2 Przedstawił zasady sprzedaży nieruchomości 

Naczelnik Wydz. PiI K. Walinowicz  
Ad.2 Przedstawił informację dotyczącą  remontu podwórek.  

Informację uzupełnił z-ca burmistrza miasta R. Łożyński. 

  

Odpowiedzi na zapytania radnego P.M. Andruszkiewicza udzielili: 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński 

Ad.1 Nie zawarto porozumienia o przejęciu MBSW, bowiem gmina miejska jest właścicielem terenu, 

na którym MBSW stoi. 

Sekretarz Miasta A. Połojański 

Ad.2  Postępowanie, jeżeli chodzi o roboty budowlane dotyczące budynku Giżyckiego Centrum 

Kultury było prowadzone pod rygorem ustawy prawo zamówień publicznych. Przedstawił tryb 

postępowania. 

Informację dotyczącą remontu budynku GCK i terminu otwarcia kina uzupełnił z-ca burmistrza 

miasta R. Łożyński 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński 

Ad.3 Miasto nie publikowało projektu połączenia ul. Łuczańskiej i ul. Sportowej. 

Ad.4 Most będzie budowany jak  miasto pozna analizę ruchu w mieście. 

 

Odpowiedzi na zapytania radnych: M. Bocia i M. Popieluch udzielił: 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński 

Ad.1 Dokumentacja ronda na wskazanym skrzyżowaniu jest już kompletna i przekazana do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto czeka na ogłoszenie przetargu na budowę ronda. 



10 
 

Ad.2 Remont budynku wyceniono na 2.500.000 zł. Miasto otrzymało 45% dofinansowania. 

Miasto podjęło negocjacje z dyrektorem PEC i wynegocjowało tańsze przyłącze energetyczne do tego 

budynku oraz tańszy wymiennik ciepła dla ciepłej wody użytkowej. 

Burmistrz powiedział, że oszacuje wydatek energetyczny za okres 1 roku i przekaże tę informację 

radnemu. 

Ad.22 

Radny L. Bogdatowicz  
Odniósł się do wypowiedzi radnych i z-cy burmistrza miasta – sposobu zadawania pytań i odpowiedzi 

na te zapytania.   

Z-ca burmistrza Miasta R. Łożyński oraz radny M.Boć odnieśli się do wypowiedzi radnego  

L. Bogdatowicza. 

Radna M. Jurgielewicz 
Przypomniała radnym i mieszkańcom, że do końca września trwa głosowanie nad budżetem 

obywatelskim. 

Radny P. Grzeszczak 

- Poruszył kwestię stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości na plaży miejskiej. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński odpowiedział na zapytanie radnego, że stawka czynszu będzie 

wyliczona w stosunku do ostatniej wyceny tych dzierżaw i są kalkulowane w ten sposób, aby 

uwzględnić charakter działalności. 

Radna J. Mistera 

- Zwróciła się do radnych z prośbą o składnie wniosków do budżetu miasta na 2017 rok do  

14 października 2016 r. do biura Rady Miejskiej. 

- Wypowiedziała się na temat kina letniego, które działało w sezonie letnim i atrakcyjności twierdzy 

Boyen. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński poinformował radnych o dochodach z działalności twierdzy 

Boyen. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Poruszył kwestię projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Przedstawił prezentację 

mazurskiej pętli rowerowej. 

- Poprosił o przekazanie radnym do wiadomości pism dotyczących remontu podwórek. 

- Wypowiedział się na temat budowy budynków wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych. 

- Poprosił o sprostowanie w gazecie giżyckiej informacji dotyczącej budowy mostu drogowego. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński – odpowiedział na zapytanie radnego dotyczące budowy mostu. 

Radny J. Kiczyński  
- Zapytał radnego Ł. Zakrzewskiego, gdzie chciałby wskazać lokalizację budowy budynków 

wielokondygnacyjnych. 

Radna J. Jurgielewicz  
- odniosła się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego dotyczącej budżetu obywatelskiego. 

Radny C. Piórkowski  
- Wypowiedział się na temat budżetu miasta. 

- Poinformował radnych o tym, że chciałby powrócić do tematu dotyczącego mieszkania radnego  

P. Andruszkiewicza, w odniesieniu do  dokumentów jakie radni otrzymali. 

- Odniósł się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego prezentowanych na portalach 

społecznościowych. 

Radny A. Jelec  
- Podziękował współorganizatorom I Mazurskiego Zlotu Samochodów Zabytkowych za współpracę 

przy organizacji tej imprezy. 
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Radny Ł. Zakrzewski 

- Podziękował burmistrzowi za profesjonalizm i merytoryczną współpracę nad budżetem 

obywatelskim. 

Radny J. Sekta 

- Zaprosił zebranych i mieszkańców do hotelu Mazovia na spotkanie historyczne. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński 

- Odczytał treść korespondencji jaka była przeprowadzona z merem Walecji, pod wpływem wniosku 

do budżetu obywatelskiego, który dotyczył zbudowania fontanny w kształcie żaglówki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko 

- Poinformował radnych o terminie kolejnej sesji – 26.10.2016 r. 

- Odczytał przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym dotyczące działalności radnych  

i nawiązał do przepisów zawartych w kodeksie wyborczym, dotyczących wyboru radnego,  

w kontekście występowania radnych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie małego ruchu granicznego. 

- Poinformował radnych, że uprawomocnił się wyrok Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

Odniósł się do informacji związanej z miejscem zamieszkania radnego, którą otrzymali radni – wyciąg 

z księgi wieczystej. 

Ad.23 

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

XXVII sesję Rady Miejskiej w Giżycku. 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 Nagranie przebiegu sesji stanowi integralną część protokołu i opublikowane jest na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

 

Protokołowała        Przewodniczył 

Krystyna Gruszecka-Rosłoń      Ryszard Błoszko 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 


