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BR.0002.1.11.2016.KG-R 

 

Protokół nr XXVIII/11/2016 

Sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 26 października 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 19.57 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Piotr Marek Andruszkiewicz 

2. Ryszard Błoszko 

3. Mirosław Boć 

4. Ludwik Bogdatowicz 

5. Grażyna Darska 

6. Jerzy Gawarecki 

7. Mirosław Gostomski 

8. Bogdan Górski - obrady opuścił o godz. 19.30 

9. Paweł Grzeszczak 

10. Andrzej Jelec 

11. Magdalena Jurgielewicz 

12. Elżbieta Kalinowska 

13. Robert Kempa 

14. Jerzy Kiczyński 

15. Joanna Michalewicz  

16. Jadwiga Małgorzta Mistera 

17. Cezary Piórkowski 

18. Maria Popieluch 

19. Jan Sekta 

20. Marzenna Sroka 

21. Łukasz Zakrzewski 

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. Jacek Stankiewicz    - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony  

    Środowiska 

6. Jacek Markowski    - Naczelnik Wydziału Mienia 

7. Grażyna Bogdanowicz   - Naczelnik Wydziały Spraw Obywatelskich 

8. Jarosław Borowski    - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

9. Maciej Ambroziak    - Komendant Straży Miejskiej 

10. Karol Walinowicz    - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

11. Małgorzata Bogdanowicz   - Kierownik Centrum Integracji Społecznej 

12. Tadeusz Kądzielewski   - Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Giżycku 

13. Mirosław Domysławski   - Główny Specjalista w Biurze Informatyki 

14. Szymon Grabowski    - Główny Specjalista w Biurze Informatyki 

  



2 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz realizacja planu zaopatrzenia miasta  

w ciepło. 

5. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie  

art. 24h ustawy o samorządzie gminnym. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

7. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy Powiatowi Giżyckiemu w realizacji odcinka ciągu pieszo-

rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Suwalskiej 4464 N w Giżycku. PROJEKT NR 1  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko  na 

lata 2016 – 2022 PROJEKT NR 2 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT NR 3                                                                                                                 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko. PROJEKT NR 4 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 

planu   zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jeziorem  Niegocin, kanałem 

Giżyckim, ulicami: Kolejową, Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki nr 302/33 oraz granicą 

administracyjną miasta Giżycka.  PROJEKT NR 5 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 6 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. PROJEKT NR 7 

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

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

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku. PROJEKT NR 11 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na 

terenie Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji 

Społecznej na 2017 rok. PROJEKT NR 13 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski, informacje, komunikaty. 

23.  Zamknięcie sesji.  

Ad.1 

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

i powitał zebranych. Stwierdził prawomocność obrad - 21 radnych obecnych podczas otwarcia sesji. 

Ad.2 

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do porządku obrad. 

Ad.3 

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

z poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli uwag, po czym przyjęli protokół – 20 głosów za, 1 głos 

wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 2 do protokołu. 
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Ad.4 

Informacji na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz realizacji planu 

zaopatrzenia miasta w ciepło udzielili: Naczelnik Wydziału Mienia J. Markowski, który poinformował 

radnych o wymiarze udziałów miasta w spółce PEC, o składzie Rady Nadzorczej tej spółki oraz  

o umowie dzierżawy nieruchomości ze spółką. Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

T. Kądzielewski przedstawił informacje dotyczące działalności spółki. Przewodniczący Komisji 

Mienia Miejskiego R. Kempa przekazał informację dotyczącą infrastruktury przedsiębiorstwa  

i zaopatrzenia miasta w ciepło. 

 

Głos w powyższej sprawie zabrał radny J. Kiczyński, który zapytał na jakiej podstawie jest zmniejszany 

czynsz dzierżawny i o podział zysku spółki. 

 

Na zapytania radnego odpowiedzieli: Dyrektor PEC, w kwestii dotyczącej podziału zysku 

spółki, Jan Małecki członek Rady Nadzorczej PEC, w kwestii dotyczącej umowy czynszu 

dzierżawnego. 

 

Radny C. Piórkowski zadał pytanie, czy władze miasta wraz z dyrekcją PEC myślą w perspektywie 

najbliższych lat o zamknięciu kotłowni przy ul. Sikorskiego i wykorzystaniu tego terenu na inne cele. 

Czy przedsiębiorstwo jest przygotowane w perspektywie kilkunastu lat na znaczne zwiększenie liczby 

odbiorców ciepła. 

Na zapytania radnego odpowiedział z-ca burmistrza miasta R. Łożyński, który poinformował, 

że nie jest planowane pozbycie się tej kotłowni oraz udzielił informacji na temat ogrzewania miasta 

obecnie i w dalszych latach.  

 

Radny A. Jelec zapytał dyrektora PEC, czy przekazano mu informacje po wizycie w Niemczech  

w przedsiębiorstwie wytwarzającym ciepło i energię elektryczną. Zaproponował, aby dyrektor zwrócił 

się do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich o udostępnienie materiałów z tego wyjazdu  

i pomoc w nawiązaniu kontaktu z tym przedsiębiorstwem. 

Zapytał, czy dyrektor zechciałby rozważyć możliwość przestawienia giżyckich ciepłowni na 

odnawialnie źródła energii. 

Na zapytanie radnego odpowiedział z-ca burmistrza miasta R. Łożyński. 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko przedstawił informację z analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., dokonanej przez 

Urząd Skarbowy w Giżycku, Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił informację w sprawie złożonych oświadczeń 

majątkowych za 2015 rok przez skarbnika miasta, sekretarza miasta, kierowników jednostek 

organizacyjnych, osoby zarządzające gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje 

administracyjne w imieniu burmistrza. 

Ad.6 

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

- 28.09.2016 r. burmistrz był w Warszawie na promocji książki Marii Pakulnis. 

- 29.09.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka 

Odpadami. Walne Zgromadzenie postanowiło kompleksowo  zająć się azbestem. 

- 04.10.2016 r. odbył się Zarząd Mazurskiego Związku Gospodarka Odpadami. 

- 05.10.2016 r. odbyło się spotkanie kierownika Centrum Integracji Społecznej z wójtami  

i burmistrzem, gdzie były omawiane założenia do budżetu CIS na rok 2017. 
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- 06.10.2016 r. starosta zorganizował spotkanie w sprawie komunikacji w przypadku zakorkowania się 

drogi krajowej. 

- 06.10.2016 r. odbyła się w Mrągowie Rada Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. 

- 07.10.2016 r. w Mikołajkach odbyło się posiedzenie  Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020. Tematyką wiodącą był projekt 7 Cudów Mazur. 

- 10-11.10.2016 r. w Giżycku odbywał się rekonesans wojsk inżynieryjnych z III Batalionu Drogowo 

– Mostowego. 

- 11.10.2016 r. w Giżycku gościł burmistrz Grodziska Mazowieckiego w ramach współpracy  

z Giżyckiem. 

- 12 -14.10.2016 r. w Świdnicy odbył się kongres turystyki polskiej. Forum biznesu przyznało gminie 

miejskiej Giżycko certyfikat, jako turystyczny produkt roku. 

- 14.10.2016 r. – odbyły się wydarzenia związane z Dniem Edukacji Narodowej i 70 - leciem Cechu 

Rzemiosł. 

- 15.10.29016 r. – burmistrz gościł delegację z Dubna. Podczas spotkania omawiane były kwestie 

związane ze współpracą obu miast. 

- 18.10.2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku odbyła się narada wójtów i burmistrzów 

z komendantem w sprawie doposażenia komendy. 

19.10.2016 r. odbył się Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami, gdzie 

omówiono kwestię azbestu, siedziby i dokonano analizy wykonywanych usług przez spółkę KOMA. 

21. 10.2016 r. odbyło się spotkanie z likwidatorem Zakładu Usług Komunalnych, które dotyczyło 

likwidacji spółki. 

21.10.2016 r. Miasto Giżycko w Mikołajkach podpisało umowę partnerską na projekt nabrzeża, między 

Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. 

25.10.2016 r. w Mikołajkach odbyło się Walne Zgromadzenie – plan działań na 2017 rok. 

Burmistrz przedstawił również informację na temat wykonanych zadań inwestycyjnym i sprzedanych 

przez miasto nieruchomości w okresie międzysesyjnym. 

Ad.7 

Radny L. Bogdatowicz  
1. Czy możliwe jest przeznaczenie części nadwyżki budżetowej na realizację wniosków radnych 

zgłoszonych do budżetu na 2017 rok? 

Radny M. Boć 

1. Kiedy szkoły otrzymają zestawy do nauczania robotyki? Czy miasto w tej sprawie koordynuje 

działania uczelni Politechniki Wrocławskiej? 

2. Kiedy rozpoczną się prace związane z reformą oświaty w Giżycku? Jakiego klucza użyją władze 

miasta przy opracowywaniu propozycji zmian w sieci szkół samorządowych? 

3. Czy radni, dyrektorzy szkół, rodzice, ewentualnie eksperci będą mieli możliwość udziału w pracach 

nad przygotowaniem koncepcji nowej sieci szkół? 

4. Czy burmistrz dokonał analizy możliwych skutków w polityce kadrowej związanych  

z wprowadzeniem zmian w oświacie – wygaszanie gimnazjów? 

5. Jaki jest zakres utwardzania terenu na cmentarzu przy ul. Leśnej, czy będzie tam parking? 

6. Czy możliwe byłoby przedstawienie opinii publicznej pełnej informacji dotyczącej przebudowy 

skrzyżowania ul. Świderskiej, na jakim to jest etapie? 

Radny C. Piórkowski 

1. W imieniu mieszkańców ul. Grodzieńskiej poprosił o interwencję w Spółce KOMA w kwestii 

sposobu odbioru odpadów z kontenerów znajdujących się na tej ulicy. Ciężkie samochody KOM-y 

niszczą nowy chodnik. 

Radny P. Andruszkiewicz 

1. Dotyczy nieruchomości po restauracji Ekran. Co tam się dzieje, jakie są plany i czy dzierżawca 

wywiązuje się z umowy?  
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2.   Czy jest możliwe wskazanie lokalizacji mostu przez kanał giżycki? 

3. Czy w najbliższych latach będzie naprawiony chodnik i wybudowana ścieżka rowerowa  

na ul. Nowowiejskiej?  

Radny Ł. Zakrzewski 

1. Jakie będą realne efekty konsultacji społecznych w zakresie rozwoju monitoringu wizyjnego  

w Giżycku – montaż kamer przy placu zabaw pomiędzy ul. Warszawską i ul. Mickiewicza oraz na 

rogatkach miasta. Co będzie z tymi propozycjami? 

2. Dotyczy mostu drogowego nad kanałem Łuczańskim. Ile będzie kosztować dojazd do tego mostu, 

dostarczonego przez wojsko? 

3. Ile osób zwiedzających twierdzę Boyen stanowi liczbę osób spoza miasta? 

Radna M. Popieluch 

1. Co z budynkiem na ul. Sikorskiego po byłym przedszkolu? 

2. Poprosiła o pomoc ze strony miasta w kwestii dotyczącej złej jakości drogi przy garażach na ul. 

Moniuszki. KOMA niszczy drogę wjeżdżając tam ciężkimi samochodami. 

Radna J. Michalewicz 

1. Jakie są plany wobec basenu? 

Radny A. Jelec 

1. Czy konieczne jest całonocne oświetlenie cmentarza przy al. 1 Maja. 

Radny J. Sekta 

1. Jaka jest kwota wpływów z tytułu zwiedzania twierdzy Boyen przez turystów? 

Radny R. Kempa 

1. Jaka jest wysokość wpływów z tytułu miejscowej opłaty klimatycznej? 

2. Czy burmistrz ma sprecyzowane wnioski, jeżeli chodzi o sposób otwierania i zamykania mostu 

obrotowego w tym sezonie, w perspektywie konsultacji dotyczących przyszłego roku? 

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

Ad.8 

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

w sprawie pomocy Powiatowi Giżyckiemu w realizacji odcinka ciągu pieszo-rowerowego w pasie 

drogowym drogi powiatowej ul. Suwalskiej 4464 N w Giżycku.  

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

sprawie projektu. 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J. 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. 

 

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

jednogłośnie przyjęty przez radnych – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/114/2016 – załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.9 i 10 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz  wyjaśnił powód wniesienia autopoprawek do projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 

– 2022 i do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. 

Radna M. Jurgielewicz zapytała burmistrza, czy w roku 2017 przewiduje się zaciągnięcie kredytów. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – odpowiedział radnej, że jeszcze nie wie jak będzie w roku 

2017. Natomiast w roku 2015 i 2016 budżet był zbilansowany bez konieczności zaciągania kredytu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Uchwała został podjęta – 20 głosów za, 1 głos nieoddany.  Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/115/2016 – załącznik nr 6 do protokołu. 

Radny Ł. Zakrzewski zapytał, ile wiat przystankowych zakupiono lub jaki jest planowany zakup 

wiat. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że zakupiono dwie wiaty, które będą 

montowane w tym tygodniu. 

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

zmiany budżetu na 2016 r. 

Uchwała został podjęta – 20 głosów za, 1 głos nieoddany.  Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/116/2016 – załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad.11 

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji K. Walinowicz przedstawił prezentację dotyczącą 

zaktualizowania studium do wymogów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ze szczególnym 

uwzględnieniem wskaźników urbanistycznych, tereny wyznaczone do zmiany przeznaczenia oraz  

harmonogram realizacji. 

Radny L. Bogdatowicz zapytał, czy wskutek dokonania zmian studium będą potrzebne nowe 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na zapytanie radnego odpowiedział naczelnik WPiI K. Walinowicz, który poinformował radnego,  

że po wykonaniu studium będzie wykonana ocena. 

 

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

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Giżycko.   
Uchwała został podjęta – 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos nieoddany. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/117/2016 – załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad.12 

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

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu   

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jeziorem  Niegocin, kanałem Giżyckim, 

ulicami: Kolejową, Gdańską, Jeziorną, północną granicą działki nr 302/33 oraz granicą administracyjną 

miasta Giżycka.     

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

przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego. 

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

uchwały. 

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

Uchwała został podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/118/2016 – załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad.13 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu plaży miejskiej w Giżycku. 



7 
 

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

przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego. 

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

uchwały. 

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

Uchwała został podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/119/2016 – załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad.14 

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

w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. 

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

przewodniczącego Komisji Mienia Miejskiego. 

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

uchwały. 

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

Uchwała został podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 15 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/120/2016 – załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad.15 

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

w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Białostockiej 23. 

Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący poprosił o opinię przewodniczącego Komisji 

Mienia Miejskiego. 

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

uchwały. 

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

Uchwała został podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 17 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/121/2016 – załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad.16 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił o opinię przewodniczącego Komisji Mienia 

Miejskiego w sprawie projektu uchwały - zbycie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej. 

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

uchwały. 

Naczelnik WM J. Markowski odpowiedział na zapytanie radnego J. Kiczyńskiego, które zadał na 

posiedzeniu komisji w sprawie zbycia nieruchomości. Poinformował, iż transakcja zbycia 

nieruchomości była dokonana w 1996 r. Zakres nieruchomości był zgodny ze stanem posiadania przez 

osobę nabywającą. 

Radny J. Kiczyński zapytał na jakiej zasadzie nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości. 

Naczelnik WM J. Markowski odpowiedział na zapytanie radnego. 

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

Uchwała został podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 19 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/122/2016 – załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił o opinię przewodniczącego Komisji Mienia 

Miejskiego w sprawie projektu uchwały - zbycie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej. 
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Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały i jednogłośnie go przegłosowali - 21 głosów za. Lista 

z wynikami głosowania – załącznik nr 21 do protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/123/2016 – załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił o opinię przewodniczącego Komisji Mienia 

Miejskiego w sprawie projektu uchwały - podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku. 

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

uchwały. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały, po czym jednogłośnie go przegłosowali - 21 głosów 

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

Uchwała nr XXVIII/124/2016 – załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad.19 

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

i Gospodarki i Komisji Mienia Miejskiego w sprawie projektu uchwały - określenie górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Miasta Giżycka.  

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

projekt uchwały. 

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

uchwały. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

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

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

załącznik nr 25 do protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/125/2016 – załącznik nr 26 do protokołu. 

Ad.20 

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

i Gospodarki i Komisji Mienia Miejskiego w sprawie projektu uchwały – ustalenie stawki dotacji 

przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2017 rok. 

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

projekt uchwały. 

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

uchwały. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

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

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

załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała nr XXVIII/126/2016 – załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad.21 

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

L. Bogdatowicza 
Ad.1  Nadwyżka budżetowa za były rok pojawia się w lutym – marcu i o przeznaczeniu tej nadwyżki 

decyduje rada poprzez uchwałę. 

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

M. Bocia 
Ad.1 Profesor Politechniki Wrocławskiej obiecał, że do połowy listopada miasto otrzyma zestawy. 
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Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział na zapytania radnych:  

M. Bocia 
Ad.2,3,4  Dyrektor MZOSiP przedstawi burmistrzowi założenia i wyliczenia dotyczące oświaty. 

Zmiany w oświacie będą się odbywały na drodze dyskusji i konsultacji z nauczycielami, dyrektorami 

szkół, ze związkami. Założeniem jest przejście tego procesu w sposób ewolucyjny. Priorytetem przy 

zakładanych zmianach będzie to, żeby ewentualne łączenie szkół, czy wygaszanie, czy powoływanie 

nowych szkół odbyło się z symulacją zatrudnienia w liczebności oddziałów. Warunek jest jeden, że te 

zmiany będą potwierdzone ustawą. 

Ad.5 To co zostało już zrobione na cmentarzu, to jest ten zakres, który był uzgodniony na ten czas. 

Wskazany przez radnego teren, to jest teren nadleśnictwa. Nadleśnictwo wydzierżawiło ten teren 

przedsiębiorcy, który ma tam prowadzić ekspozycję pomników. Trwają prace związane  

z odprowadzeniem wód opadowych. To co zostało wykonane, to połączenie części utwardzonej płytami 

betonowymi z nową częścią cmentarza za pomocą płyt i trylinki, którą miasto przekazało gminie. 

Ad.6 Jest taka możliwość, ale w przypadku, gdy będzie potwierdzona informacja. W listopadzie będzie 

ogłoszony przetarg na budowę ronda. Trwają prace zmierzające do ogłoszenia tego przetargu. 

C. Piórkowskiego 
Ad.1 Podczas przebudowy mieszkańcy zabiegali, żeby zostawić wjazd i wjazd jest zrobiony zgodnie  

z obliczeniem obciążenia. Będzie tam interwencja straży miejskiej. Problem będzie zgłoszony 

staroście, bo jest to droga powiatowa. 

P.M. Andruszkiewicza 

Ad.1 Umowa została rozwiązana wskutek naruszenia umowy przez dzierżawcę. Obecnie lokal jest  

w posiadaniu miasta. Zbierane są podpisy, opinie wspólnoty mieszkaniowej co do zgody na sprzedaż 

alkoholu w tym lokalu. 

Ad.2 Ogłoszone jest zapytanie ofertowe na analizę ruchu. Wówczas będzie wiadomo, czy most nie 

generuje jakichś problemów w innym układzie komunikacyjnym. Będą przeprowadzone ankiety wśród 

mieszkańców. 

Ad.3 Jeżeli będzie gotowa dokumentacja techniczna pod koniec 2017 r., to w 2018 roku będzie 

pierwszy etap wykonywania ścieżki rowerowej. Jest założenie, że cała ul. Nowowiejska będzie 

przebudowana do ul. I Dywizji im. T. Kościuszki. 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak odpowiedział na zapytanie radnego: 

Ł. Zakrzewskiego 

Ad.1 W konsultacjach wzięło udział 28 osób, które dały odpowiedzi na załączoną ankietę. Podczas 

spotkania otwartego mieszkańców ze służbami porządkowymi obecny był tylko wnioskodawca 

przeprowadzenia konsultacji. Zamontowanie kamer na rogatkach. To jest proces długotrwały. 

Modernizację całego systemu monitoringu należy zaczynać od centrum monitoringu. Wszystko zależy 

od tego, na jaką modernizację będzie można sobie pozwolić. Nie wiadomo, czy ilość kamer pozostanie 

na takim samym poziomie co teraz. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński uzupełnił odpowiedź komendanta w sprawie monitoringu. 

Obecnie centrum monitoringu obsługuje 108 kamer. Są to kamery trzech generacji. Spięcie ich w jeden  

system monitoringu jest niemożliwe, co powoduje pewne kłopoty z nadzorowaniem obrazów 

dostarczanych z tych kamer. Prace poszły w tę stronę, by stworzyć jednolity system monitoringu. 

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

 Ł. Zakrzewskiego 

Ad.3 Twierdzę zwiedziło 102.350 osób spoza Giżycka. 

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

Ł. Zakrzewskiego 

Ad.2 Lokalizacja mostu, ani przebieg dróg nie jest jeszcze przesądzony. 
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M. Popieluch 

Ad.1 Z tym budynkiem jest wiele planów. Jednym z tych planów jest utworzenie siedziby szkoły 

wyższej. Jeżeli nie, to zostanie ogłoszony przetarg na zbycie tego budynku na jeden z celów, jaki jest 

określony w darowiźnie. 

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

M. Popieluch 

Ad.2 Teren przylegający do garaży, to nie jest teren miejski. Do terenu miejskiego należą wjazdy do 

tego terenu, które są naprawiane. 

J. Sekty 

Ad.1 Wpływy z twierdzy Boyen wynoszą 869.797 zł netto. 

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

J. Michalewicz 

Ad.1 Basen wymaga modernizacji i warto by było przy tej okazji rozbudować go o część rekreacyjną. 

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

A. Jelca 

Ad.1 Poinformował radnego, że sprawdzi jakie są rozwiązania i jaki jest ich koszt.  

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

R. Kempy 

Ad.1 Wysokość wpływów z tytułu wpłaty klimatycznej do października wyniosła 102.858 zł. 

Ad.2 Miasto nie jest operatorem mostu. Znajduje się on w ciągu drogi powiatowej i jest zarządzany 

przez Zarząd Dróg Powiatowych. Starosta zaplanował na 17.11.2016 r. spotkanie, gdzie będzie 

omówiona sprawa godzin otwierania mostu w 2017 r. 

Ad.22 

Radny L. Bogdatowicz Wypowiedział się w sprawie treści zawartej w piśmie do radnych z parafii św. 

Brunona.  

Radny M. Boć poinformował radnych o tym, że komisja rewizyjna będzie opracowywać plan pracy 

komisji na rok 2017. Poprosił radnych o propozycje tematów, jakie ewentualnie miałyby się znaleźć  

w tym planie. 

Podziękował mieszkańcom Giżycka za akceptację wniosku budowy siłowni zewnętrznej przy 

Gimnazjum nr 2 w Giżycku. 

Radna M. Popieluch podziękowała dyrekcji banku PKO za zamontowanie bankomatu na alei Wojska 

Polskiego. 

Radny J. Gawarecki zgłosił wniosek o przedstawienie mieszkańcom miasta pokazu multimedialnego 

budowy ronda w Giżycku. 

Radny P. Andruszkiewicz zaprosił w imieniu branży budowlanej i organizatorów na debatę  

pt. „Możliwości rozwoju Giżycka”. 

Radny Ł. Zakrzewski poprosił burmistrza o realizację zadania – giżycka pętla rowerowa, w ramach 

ogólnego budżetu miasta. Przedstawił prezentację koncepcji dopuszczenia ruchu rowerowego po 

chodnikach wzdłuż wybranych ulic Giżycka. 

Poprosił o rozpoczęcie procesu ewaluacji budżetu obywatelskiego i  wypowiedział się na ten temat. 

Podziękował osobom, które wzięły udział w konsultacjach społecznych w sprawie rozwoju 

monitoringu miejskiego. Wypowiedział się na temat tych konsultacji. 

Radna M. Jurgielewicz odniosła się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego, która  dotyczyła 

budżetu obywatelskiego. 

Radna M. Sroka zgłosiła wniosek o ujawnianie manipulacji i kłamstw. Zwróciła się da radnych:  

Ł. Zakrzewskiego, J. Michalewicz i P. Andruszkiewicza w kwestii umieszczania informacji na 

facebook'u oraz poruszyła sprawę związaną z budżetem obywatelskim - dot. modernizacji podwórka 

przy ul. Mickiewicza. 
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Radna E. Kalinowska jako członek zespołu do spraw budżetu obywatelskiego złożyła sprzeciw 

przeciwko insynuacjom radnego Ł. Zakrzewskiego odnośnie pracy zespołu. 

Radny P. Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnej M. Sroki w części dotyczącej 

umieszczania informacji na facebook´u. 

Radna J. Michalewicz odpowiedziała na prośbę przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych  

C. Piórkowskiego, która dotyczyła udzielenia przez radną informacji, które podatki zostały podniesione 

przez miasto w tej kadencji. Informacja dotyczyła uchwał w sprawie podatku od 2005 do 2012 r. 

Radny C. Piórkowski odniósł się do wypowiedzi radnej J. Michalewicz, przypomniał, że prosił radną 

o informację, które podatki były podniesione w obecnej kadencji. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz 
- Poinformował radnych i mieszkańców, że w tej kadencji samorządu nie były podwyższane żadne 

podatki, były obniżane. Odniósł się do wypowiedzi radnej J. Michalewicz, która dotyczyła podatków. 

- Przedstawił wyniki z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących monitoringu  

w mieście oraz imprez organizowanych w mieście. 

- Został wyłoniony wykonawca oświetlenia ul. Świderskiej. 

- Zaprosił radnych do wzięcia udziału we wspólnym meczu 15 Brygady Zmechanizowanej i samorządu. 

- Odniósł się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego w kwestii dotyczącej koncepcji ścieżek 

rowerowych i budżetu obywatelskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  

- Zgłosił wniosek, aby w przyszłości punkt dotyczący informacji z przeprowadzonych konsultacji ująć 

w programie sesji. 

Radna J. Michalewicz  
- Odniosła się do wypowiedzi radnej M. Sroki w kwestii dotyczącej budżetu obywatelskiego. 

- Zaprosiła na cykl spotkań ze znanymi postaciami, zorganizowanych przez Aktywne Giżycko i na 

koncert charytatywny dla mieszkanki powiatu giżyckiego. 

Radna M. Sroka odniosła się do wypowiedzi radnej J. Michalewicz, która dotyczyła budżetu 

obywatelskiego. 

Radny Ł. Zakrzewski  

Poprosił burmistrza o przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

Radny R. Kempa  

- Zaprosił radnych i mieszkańców na konferencję naukową, poświęconą roli fortyfikacji w działaniach 

wojennych w czasie I wojny światowej. 

Radny J. Sekta przedstawił informację z delegacji radnych w Querfurcie. 

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

XXVIII 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 

 

 

 


