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BR.0002.1.12.2016.KG-R 

 

Protokół nr XXIX/12/2016 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 19.22 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Piotr Marek Andruszkiewicz - na obrady przybył o godz. 16.23 

2. Ryszard Błoszko 

3. Mirosław Boć 

4. Ludwik Bogdatowicz 

5. Grażyna Darska 

6. Jerzy Gawarecki 

7. Mirosław Gostomski 

8. Bogdan Górski  

9. Paweł Grzeszczak 

10. Andrzej Jelec 

11. Magdalena Jurgielewicz 

12. Elżbieta Kalinowska 

13. Robert Kempa – przybył na obrady o godz.16.12 

14. Jerzy Kiczyński 

15. Joanna Michalewicz  

16. Jadwiga Małgorzata 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 obradach uczestniczyli: 

1.  Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta 

2.  Roman Łożyński        - Z-ca Burmistrza Miasta 

3.  Arkadiusz Połojański       - Sekretarz Miasta 

4.  Dorota Wołoszyn        - Skarbnik  Miasta 

5.  Jan Małecki        - Radca Prawny 

6.  Jarosław Borowski       - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

7.  Jacek Stankiewicz                   - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

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

9.  Jacek Markowski  - Naczelnik Wydziału Mienia 

10. Tadeusz Lachowicz  - Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

11. Magdalena Telak  - Podinspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej 

12. Katarzyna Karolska  - Główny Specjalista w Wydziale Promocji i Polityki   

Społecznej 

13. Maciej Ambroziak  - Komendant Straży Miejskiej 

14. Grażyna Bogdanowicz  - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

15. Małgorzata Bogdanowicz - Kierownik Centrum Integracji Społecznej 

16. Małgorzata Kulas-Szyrmer - Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Społecznej 
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17. Karol Walinowicz  - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

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

Porządek obrad: 

      1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

7. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu  

w 2016 r. PROJEKT NR 1 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2016 – 2022. PROJEKT NR 2 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków. PROJEKT NR 4 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody  

i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 5 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. ROJEKT NR 6 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości 

odpowiadających udziałom Gminy Giżycko w częściach wspólnych nieruchomości 

stanowiących wspólnoty mieszkaniowe.  PROJEKT NR 7 

14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych 

lub ogółu właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. PROJEKT NR 8 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności. PROJEKT NR 9 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

oddanej w użytkowanie wieczyste i zabudowanej na cele mieszkaniowe. PROJEKT 

NR 10 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami w prawo 

własności. PROJEKT NR 11 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 12 

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 14 

21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. PROJEKT NR 15 

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

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum 

Integracji Społecznej na 2017 rok. PROJEKT NR 17 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka. 

PROJEKT NR 18 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Miejskiej Giżycko na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. PROJEKT NR 19 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Giżyckiego 

Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT NR 20 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko z Rady Fundacji 

Wielkich Jezior Mazurskich. PROJEKT NR 21 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. PROJEKT NR 22 

29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

30. Wolne wnioski, informacje, komunikaty. 

31.  Zamknięcie sesji.  

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko  otworzył XXIX sesję Rady Miejskiej w 

Giżycku i powitał zebranych. Stwierdził prawomocność obrad - 19 radnych obecnych 

podczas otwarcia sesji. 

Udzielił głosu Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Karolowi Iwaszkiewiczowi, który 

podziękował Pani Katarzynie Karolskiej za udzieloną pomoc mieszkańcowi miasta, następnie 

wręczył jej kwiaty. 

Ad.2 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wniósł o zdjęcie z porządku obrad projekty uchwał  

nr 9, 10 i 11 oraz projekt uchwały nr 21. Zamianę projektu chwały nr 12 w sprawie zbycia 

nieruchomości i o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie użyczenia 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko wprowadził do porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości jako projekt nr 9. Następnie poddał pod 

głosowanie przyjęcie porządku obrad po zgłoszonych zmianach. 

 Radni przyjęli porządek obrad 18 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się). Lista z 

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

radny P. Andruszkiewicz. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

      1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 

2016 r. PROJEKT NR 1 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2016 – 2022. PROJEKT NR 2 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków. PROJEKT NR 4 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody  

i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 5 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w 

Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. PROJEKT NR 6 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości 

odpowiadających udziałom Gminy Giżycko w częściach wspólnych nieruchomości 

stanowiących wspólnoty mieszkaniowe.  PROJEKT NR 7 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz wspólnot 

mieszkaniowych lub ogółu właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

PROJEKT NR 8 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 12 

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 14 

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. PROJEKT NR 15 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum 

Integracji Społecznej na 2017 rok. PROJEKT NR 17 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka. 

PROJEKT NR 18 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Miejskiej Giżycko na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. PROJEKT NR 19 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Giżyckiego 

Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT NR 20 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. PROJEKT NR 22 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

27. Wolne wnioski, informacje, komunikaty. 

28.  Zamknięcie sesji.  

Ad.3 

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

z poprzedniej sesji.   

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie go przegłosowali – 20 głosów za. Podczas głosowania 

nie był obecny radny P. Andruszkiewicz. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Ad.4 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc – przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

w Gminie Miejskiej Giżycko w roku szkolnym 2015/2015 – załącznik nr 4 do protokołu oraz 

przedstawił ogólną informację na temat wyników egzaminów w szkołach w roku szkolnym 

2015/2016. 

Ad.5 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej: 

- 10 listopada burmistrz wydał zarządzenie w sprawie projektu budżetu miasta na 2017 rok. 

- 14 listopada odbyła się dyskusja na temat koncepcji plaży miejskiej. 

- 14 listopada odbył się Zarząd Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Spotkanie 

dotyczyło usuwania azbestu i jego utylizacji. 

-16 listopada odbyło się spotkanie zainicjowane przez starostę w sprawie godzin otwarcia 

mostu w przyszłym sezonie. 

- 16 listopada odbyła się również wizyta przedstawicieli z Ukrainy. 

- 17 listopada odbyło się spotkanie z dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku. 

- 17 listopada odbyło się spotkanie w sprawie nowej lokalizacji postoju taksówek. 
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-18 listopada odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji. Rozmawiano m.in.  

o dodatkowych patrolach w okresie świątecznym oraz na temat wsparcia finansowego w 

sprawie zakupu samochodu dla policji. 

- 24 listopada w Warszawie burmistrz podpisał akt notarialny z marszałkiem województwa 

mazowieckiego w sprawie gruntu pod kinem Fala – miasto jest już właścicielem tego gruntu. 

Tego dnia z-ca burmistrza był w Łodzi, gdzie odbyła się prezentacja obiegu korespondencji 

elektronicznej. 

- 29 listopada odbyła się narada z wykonawcą w sprawie odśnieżania i likwidacji gołoledzi. 

Burmistrz przedstawił również informację z realizacji działań inwestycyjnych w okresie 

międzysesyjnym – załącznik nr 5 do protokołu oraz informację o sprzedanych 

nieruchomościach w tym czasie. 

Ad.6 

Radny M. Gostomski 

 1. Poinformował burmistrza, że po ul. Drzymały jeździ ciężki sprzęt wojskowy i niszczy 

chodniki. 

Radny P. Andruszkiewicz 

1. Przedstawił wniosek mieszkańców ul. Szkolnej o zamontowanie znaku lustrzanego na 

skrzyżowaniu ul. Nowogródzkiej i Szkolnej. 

2. Czy Giżycko spełnia warunki, jeżeli chodzi o program rządowy mieszkanie plus? 

3. Jak w tym roku wygląda likwidacja azbestu w Giżycku i czy udało się pozyskać z 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Olsztyna pieniądze dla mieszkańców? 

Radny Ł. Zakrzewski 

1. Czy burmistrz będzie respektował wolę Stowarzyszenia Aktywne Giżycko by radny 

Zakrzewski mógł reprezentować to stowarzyszenie w zespole do spraw budżetu 

obywatelskiego na czas nieobecności jednego z członków tego zespołu. 

2. Czy odbyły się spotkania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Jeśli tak to w jaki 

sposób informowano mieszkańców Giżycka o posiedzeniach zespołu? 

3. Kiedy zostaną opublikowane wyniki prac zespołu ds. budżetu obywatelskiego i poddane 

pod konsultacje społeczne? 

4.  Zapytał o termin ewaluacji budżetu obywatelskiego edycji 2017. 

5. Co burmistrz uczynił w sprawie prośby starosty o rozważenie możliwości zawarcia 

porozumienia pomiędzy okolicznymi gminami w sprawie pomocy rzeczowej dla szpitala 

powiatowego? 

Radna J. Michalewicz  

  1.    Kiedy jest planowany remont placu Józefa Piłsudskiego? 

  2.    Kiedy będzie otwarte kino? 

Radny R. Kempa 

1. Poprosił  burmistrza o informację w sprawie drugiego wariantu ścieżki rowerowej 

dookoła twierdzy Boyen. 

2. Poprosił również burmistrza o informację na temat planowanej budowy budynku przy 

ul. Sikorskiego. 

Radny M. Boć 

1. Kiedy zostanie rozwiązany problem wywozu plastikowych opakowań z pojemników 

na to przeznaczonych? 

Radna M. Popieluch 

1. Czy na wszystkich osiedlach pojawią się wiaty na kontenery na śmieci? 
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Ad.7 

Radna J. Mistera podziękowała burmistrzowi za przygotowanie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w postaci dotacji celowej na zakup 

łóżka porodowego na potrzeby szpitala giżyckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko przypomniał, że projekt uchwały był 

omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany, następnie 

poddał go pod głosowanie. 

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

6 do głosowania. 

Uchwała nr XXIX/127/2016 – załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad.8 

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

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na 

lata 2016 – 2022. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został 

pozytywnie zaopiniowany. 

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

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

8 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/128/2016 – załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad.9 

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

uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. Projekt uchwały był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany. 

Radna M. Jurgielewicz przypomniała, że przez okres dwóch lat kadencji miasto nie 

zaciągnęło kredytu. 

Radny C. Piórkowski przypomniał, że przez dwa lata kadencji miasto spłaciło kilka 

milionów kredytu. Poza tym miasto jest przygotowane do wkładu własnego w przyszłe 

inwestycje i realizowanie programów socjalnych. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi radnego C. Piórkowskiego dotyczącej 

zadłużenia miasta. 

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

Ł. Zakrzewskiego oraz poruszył kwestię wniosków radnych do budżetu miasta na 2017 rok. 

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

w kwestii dotyczącej spłaty kredytu. 

Radna M. Sroka również wypowiedziała się w kwestii spłaty kredytu.  

Radny J. Gawarecki podziękował za wyremontowanie parkingu przy ul. Daszyńskiego. 

Radny P. Andruszkiewicz wypowiedział się na temat zaciągania kredytów. 

Radny C. Piórkowski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 Wniosek został przyjęty – 15 głosów za, 3 głosy przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista 

 z wynikami głosowania – załącznik nr 10 do protokołu. 

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

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

nr 11 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/129/2016 – załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad.10 

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

uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków. Przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i 

został pozytywnie zaopiniowany. 
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Radny C. Piórkowski podziękował dyrektorowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Panu T. Lachowiczowi za obszerny materiał i informację dotyczącą obniżki ceny wody  

w przyszłym roku. 

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

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

13 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/130/2016 – załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad.11 

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

uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i 

odprowadzonych ścieków. 

Przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został 

pozytywnie zaopiniowany. 

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

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

głosowania – załącznik nr 15 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/131/2016 – załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad.12 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy 

Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji. 

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie 

zaopiniowany. 

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

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

nr 17 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/132/2016 – załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad.13 

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

uchwały w sprawie zasad sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości odpowiadających 

udziałom Gminy Giżycko w częściach wspólnych nieruchomości stanowiących wspólnoty 

mieszkaniowe. 

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie 

zaopiniowany. 

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

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

nr 19 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/133/2016 – załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad.14 

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

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych lub ogółu 

właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie 

zaopiniowany. 

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

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

nr 19 do protokołu. 
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Uchwała nr XXIX/134/2016 – załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad.15 

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

uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie 

z Zakładem Usług Komunalnych kolejnych umów użyczenia części nieruchomości. 

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

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

głosowania – załącznik nr 21 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/135/2016 – załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad.16 

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

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości między jeziorami Kisajno, Tajty i ul. Moniuszki. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz zapytał radnych, czy materiały, które zostały 

dostarczone radnym na temat projektów uchwał w sprawie nieruchomości w wersji 

uzupełnionej pod względem graficznym i opisowym mają być przedstawiane radnym w ten 

sposób. 

Radna M. Popieluch – poprosiła, aby załączniki graficzne do projektów uchwał były 

załączane do tych projektów w wersji obecnej. 

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

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

głosowania – załącznik nr 23 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/136/2016 – załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad.17 

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

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Warszawskiej. 

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

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

25 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/137/2016 – załącznik nr 26 do protokołu. 

Ad.18 

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

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – działki nr 364 i 365. 

Radny P. Andruszkiewicz zapytał, w jakiej wysokości wpływał do budżetu miasta podatek 

od tych nieruchomości. Poprosił burmistrza o pisemną odpowiedź w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko przypomniał, że projekt uchwały był 

omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie 

poddał go pod głosowanie. 

 Uchwała została podjęta – 18 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista z 

wynikami głosowania – załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/138/2016 – załącznik nr 28 do protokołu 

Ad.19 

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

uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany. 

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

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

29 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/139/2016 – załącznik nr 30 do protokołu. 
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Ad.20 

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

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Daszyńskiego. Projekt uchwały był 

omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany. 

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

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

31 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/140/2016 – załącznik nr 32 do protokołu. 

Ad.21 

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

sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 

2017 rok. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały:  

W podstawie prawnej dodaje się art. 13, wykreśla się słowo „do” przed kwotą 2.222 zł. 

Radny J. Kiczyński zapytał dyrektor CIS ilu jest uczestników i pracowników w CIS. Czy to 

jest stała liczba, czy się zmienia. 

Dyrektor CIS M. Bogdanowicz – odpowiedziała, że jest 40 uczestników i 5 osób kadry. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko przypomniał, że projekt uchwały był 

omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie 

poddał ten projekt pod głosowanie. 

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

załącznik nr 33 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/141/2016 – załącznik nr 34 do protokołu. 

Ad.22 

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

sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka. Zapytał radnych, czy mają 

pytania do tego projektu. 

Radny Ł. Zakrzewski zgłosił wniosek o umieszczenie w statucie Młodzieżowej Rady Miasta 

zapisu: „W przypadku przyznania jej  uprawnień, Rada może wybrać przedstawiciela lub 

przedstawicieli do zespołu do spraw giżyckiego budżetu obywatelskiego”. 

Radny A. Jelec odniósł się do wniosku radnego Ł. Zakrzewskiego. Poinformował radnego o 

tym, że całkowitą zdolność do czynności prawnej kobieta nabywa w wieku 18  lat, mężczyzna 

w wieku 21 lat. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wniosku radnego Ł. Zakrzewskiego  

i wypowiedział się w kwestii dotyczącej włączenia do zespołu do spraw giżyckiego budżetu 

obywatelskiego uczniów. 

Radny Ł. Zakrzewski uzupełnił swój wniosek, aby wskazany przez niego zapis umieścić w  

§ 14 po punkcie 4, jako punkt 5. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz poinformował radnych, że Młodzieżowa Rada Miasta 

może sama zgłosić swojego przedstawiciela do pracy w zespole do spraw giżyckiego budżetu 

obywatelskiego i nie trzeba wprowadzać regulacji do statutu Młodzieżowej Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie wniosek radnego  

Ł. Zakrzewskiego. 

 Wniosek nie został przyjęty przez radnych – 3 głosy za, 17 przeciw, 1 wstrzymujący 

się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 35 do protokołu. Następnie przewodniczący 

poddał  projekt pod głosowanie. 

Uchwała została podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 36 do 

protokołu. 

Uchwała nr XXIX/142/2016 – załącznik nr 37 do protokołu. 
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Ad.23 

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

uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 

rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie 

zaopiniowany. 

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

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

38 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/143/2016 – załącznik nr 39 do protokołu. 

Ad.24 

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

uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Giżyckiego Komitetu 

Rewitalizacji. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i został 

pozytywnie zaopiniowany. 

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

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

głosowania – załącznik nr 40 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/144/2016 – załącznik nr 41 do protokołu. 

Ad.25 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Przypomniał radnym, że skarga rozpatrywana była przez komisję rewizyjną, która podjęła w 

tej sprawie uchwałę uznając skargę za bezzasadną. Zapytał, czy radni mają pytania do 

projektu uchwały. 

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

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

głosowania – załącznik nr 42 do protokołu. 

Uchwała nr XXIX/145/2016 – załącznik nr 43 do protokołu. 

 

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

Ad.26 

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

M. Gostomskiego 

1. Na tym terenie chyba można by było ustawić znak zakazu. 

P. Andruszkiewicza 

1. Problem będzie rozpatrzony. Jak będzie taka potrzeba, to prawdopodobnie znak lustrzany 

będzie ustawiony. 

2. Miasto jest zainteresowane programem mieszkanie plus. Należałoby ustalić, czy tereny 

wojskowe bądź kolejowe będą się do tego nadawały. 

3. Zainteresowanie było niewielkie. Przedłużony został termin składania wniosków o 

utylizację azbestu. Miasto będzie składać wnioski na dofinansowanie z NFOŚiGW. 

Ł. Zakrzewskiego 

1. Burmistrz poinformował radnego, że zwrócił się z pismem do prezesa Stowarzyszenia 

Aktywne Giżycko 14 listopada – odczytał treść pisma, na które nie było odpowiedzi. 

2,3,4 Spotkania zespołu ds. budżetu obywatelskiego nie odbywały się. Jeżeli zajdzie 

konieczność, to można ten zespół przeorganizować. Na dzień dzisiejszy zespół nie dokończył 

swojej misji. Potrzebna jest ewaluacja i wnioski zespołu. 
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5. Odbyło się szereg spotkań dotyczących szpitala, burmistrz przyczynił się do uruchomienia 

oddziału noworodkowego w szpitalu. Miasto przeznaczyło też środki finansowe na zakup 

łóżka do sali porodowej. 

J. Michalewicz 

1. Plac Piłsudskiego ma koncepcję architektoniczną wybraną w konkursie. Jest ona kosztowna 

do zrealizowania. Remont nawierzchni powinien być wykonany, zmiana koncepcji lub 

etapowanie tej koncepcji. 

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

J. Michalewicz  

2. Obecnie zakończyła się inwentaryzacja robót wykonanych. Jest konieczne 

przeprowadzenie drugiej inwentaryzacji, żeby można było rozpocząć procedurę przetargową. 

Termin oddania kina w najlepszym przypadku, to wiosna 2017 r. 

R. Kempy 

1. Wariant II ścieżki rowerowej przebiega po nowoprojektowanych ścieżkach idących wzdłuż 

drogi krajowej. Burmistrz przedstawi w późniejszym terminie mapkę, która przedstawia 

przebieg ścieżki rowerowej. 

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

R. Kempy 

2. Powierzchnia zabudowy – ok 200m2 pięć kondygnacji. 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak odpowiedział na zapytanie radnego: 

M. Bocia 

1. Były przeprowadzane rozmowy w urzędzie miejskim na ten temat m.in. z właścicielem 

firmy, która odbiera plastikowe butelki. 

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

M. Popieluch 

1. Jeżeli wspólnota, bądź spółdzielnia postanowiły zamknąć pojemniki na śmieci w wiacie, to 

jest to ich decyzja. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko udzielił głosu mieszkańcowi ul. Grodzieńskiej. 

Mieszkaniec ul. Grodzieńskiej przedstawił problem odcięcia wjazdu na ul. Grodzieńską. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział mieszkańcowi, że przyjrzy się tej 

sprawie. 

Ad.27 

Radny L. Bogdatowicz  
- Poruszył kwestię wniosków radnych do budżetu miasta. 

Radny P. Andruszkiewicz  
- Poruszył kwestię nowelizacji ustawy prawo wodne. 

Radny A. Jelec  
- Zaprosił dzieci w wieku do drugiej klasy szkoły podstawowej na zabawę choinkową 

organizowaną przez Rotary Klub Giżycko 17.12.206 r. od godz. 12.00 do 17.00. 

Radny M. Boć  
- Poprosił radnych o składanie wniosków do planu pracy komisji rewizyjnej. 

- Podziękował burmistrzowi za zrealizowanie oświetlenia między ul. Szkolną i Antonowską. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Przedstawił prezentację wjazdu na ul. Grodzieńską. 

- Poruszył kwestię monitoringu wizyjnego w mieście. 

Radny C. Piórkowski  

- Zaprosił radnych i mieszańców do Ekomariny na posiedzenie komisji spraw społecznych  

7 grudnia o godz. 16. Tematem posiedzenia będzie reforma oświaty. 
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Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz  
- Odniósł się do wypowiedzi radnego P. Andruszkiewicza w kwestii dotyczącej nowelizacji 

prawa wodnego. 

- Poruszył problem dotyczący hejtowania. 

Radny J. Gawarecki 

- Zaprosił mieszkańców na spotkanie z radnymi i burmistrzami miasta do hotelu Wodnik  

2 grudnia o godz. 18.00. 

Radny J. Kiczyński 

- Zgłosił wniosek o przygotowanie informacji jak burmistrz zamierza zrekompensować 

ubytek miejsc parkingowych przy ul. Dąbrowskiego w przypadku sprzedaży części tego 

terenu.  

- Zgłosił również wniosek o przygotowanie sprawozdania dotyczącego wskaźników miejsc 

postojowych w Giżycku. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz 

Odniósł sie do wypowiedzi radnego J. Kiczyńskiego w kwestii dotyczącej sprzedaży 

nieruchomości. 

Radny A. Jelec 

- Zgłosił wniosek do przewodniczącego rady miejskiej o zorganizowanie szkolenia dla 

radnych na temat dyscypliny finansów publicznych i środków finansowych pochodzenia 

zewnętrznego.  

Radny Ł. Zakrzewski 

- Poprosił przewodniczącego rady miejskiej o zorganizowanie szkolenia dla radnych  z 

zakresu standardów budżetu obywatelskiego. 

Radny J. Gawarecki 

- Poruszył kwestię remontu ulic przejmowanych przez miasto od powiatu giżyckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko 

- Przypomniał radnym o przygotowaniu planów pracy komisji na rak 2017, na podstawie 

których będzie przygotowany plan pracy rady miejskiej. 

- Poinformował radnych o terminie następnej sesji 28.12.2016 r., na której będzie wybrany 

przewodniczący bądź przewodnicząca rady miejskiej na druga połowę kadencji. Wiąże się to 

z rezygnacją obecnego Przewodniczącego z pełnienia tej funkcji, którą to zobowiązał się 

pełnić tylko do połowy kadencji. Pisemna rezygnacja zostanie złożona około 13-14 grudnia 

2016r.  

Ad.28 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej w 

Giżycku. 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Nagranie przebiegu sesji stanowi integralną część protokołu i umieszczone jest w biuletynie 

informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

 

Protokołowała        Przewodniczył 

 

Krystyna Gruszecka-Rosłoń      Ryszard Błoszko 

 

 

 


