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Protokół nr XXX/13/2016 

Sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 20.33 

 

W sesji 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 

9. Paweł Grzeszczak 

10.Andrzej Jelec 

11.Magdalena Jurgielewicz 

12.Elżbieta Kalinowska 

13.Robert Kempa 

14.Jerzy Kiczyński 

15.Joanna Michalewicz 

16.Jadwiga Małgorzata Mistera 

17.Cezary Piórkowski 

18.Maria Popieluch 

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. Ewa Ostrowska  - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  

  Społecznej 

6. Katarzyna Karolska - Główny Specjalista w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej 

7. Maciej Ambroziak - Komendant Straży Miejskiej 

8. Jarosław Borowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

9. Karol Walinowicz - Naczelnik Wydziału Projektów i Inwestycji 

10. Piotr Wojtkiewicz  - Radca Prawny 

11. Jacek Markowski  - Naczelnik Wydziału Mienia 

12. Jacek Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony  

  Środowiska 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Informacja o porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

5.Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 
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6.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku. 

PROJEKT NR 1 

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2017-2022.PROJEKT NR 2 

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok. 

PROJEKT NR 3 

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

Giżycko na lata 2016-2022. PROJEKT NR 4 

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

PROJEKT NR 5 

11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach oraz sprzedaży 

lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu. 

PROJEKT NR 6 

12.Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2017-2021”. PROJEKT NR 7 

13.Podjęcie uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017 –2032. PROJEKT NR 8 

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

2016-2023. PROJEKT NR 9 

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie Gminy Miejskiej Giżycko do 2020 r. PROJEKT 

NR 10 

16.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11 

17.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 12 

18.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 13 

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

20.Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 

PROJEKT NR 15 

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

oddanej w użytkowanie wieczyste i zabudowanej na cele mieszkaniowe. PROJEKTNR 16 

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

użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności. PROJEKT NR 17 

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

użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami w prawo własności. 

PROJEKT NR 18 

24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 

PROJEKT NR 19 

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania. 

PROJEKT NR 20 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. 

PROJEKT NR 21 

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. 

PROJEKT NR 22 

28.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Giżycka 

i Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury. PROJEKT NR 23 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 24 

30.Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku. 
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31.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku. 

PROJEKT NR 25 

32.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

33.Wolne wnioski i komunikaty. 

34.Zamknięcie sesji. 

Ad.1 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko otworzył XXX sesję Rady Miejskiej  

w Giżycku. Stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia sesji było obecnych  

21 radnych. Następnie powitał zebranych oraz udzielił głosu Panom  Krzysztofowi 

Kossakowskiemu i prof. Wojciechowi Łukowskiemu, którzy przybyli na sesję. 

Pan K. Kossakowski i prof. Wojciech Łukowski zaprosili radnych na uroczyste odsłonięcie 

tablicy upamiętniającej historyczne nazwy miasta - 29 grudnia 2016 r.  godz. 17.00 na Placu 

Grunwaldzkim. 

Ad.2 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wniósł o: 

1. Przesunięcie w porządku obrad kolejności projektu uchwały nr 1. Umieścić po 

projekcie uchwały nr 5. 

2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pomocy Powiatowi 

Giżyckiemu w realizacji dokumentacji technicznej traktu rowerowego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zaproponował, aby projekt uchwały nr 1 

omówić jako punkt 10 porządku obrad, a nowy projekt uchwały zgłoszony przez burmistrza, 

jako punkt 25A. Następnie poddał pod głosowanie wnioski burmistrza miasta. 

Wnioski zostały przyjęte – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik  

nr 2 do protokołu. 

Radny Ł. Zakrzewski – przedstawił uwagi do projektów uchwał nr 21 i nr 22 w sprawie 

ustanowienia medali za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka, następnie wniósł o zdjęcie  

z porządku obrad tych uchwał. 

 Wniosek nie został przyjęty – 2 głosy za, 18 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista 

z wynikami głosowania – załącznik nr 3 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. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2017-2022.PROJEKT NR 2 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok. 

PROJEKT NR 3 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2016-2022. PROJEKT NR 4 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku. 

PROJEKT NR 1 

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach oraz sprzedaży 

lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu. 

PROJEKT NR 6 

12.Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2017-2021”. PROJEKT NR 7 
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13.Podjęcie uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017 –2032. PROJEKT NR 8 

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

2016-2023. PROJEKT NR 9 

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie Gminy Miejskiej Giżycko do 2020 r. PROJEKT 

NR 10 

16.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11 

17.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 12 

18.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 13 

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

20.Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 

PROJEKT NR 15 

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

oddanej w użytkowanie wieczyste i zabudowanej na cele mieszkaniowe. PROJEKTNR 16 

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

użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności. PROJEKT NR 17 

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

użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami w prawo własności. 

PROJEKT NR 18 

24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 

PROJEKT NR 19 

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania. 

PROJEKT NR 20 

25A.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy Powiatowi Giżyckiemu w sprawie realizacji 

dokumentacji technicznej traktu rowerowego. PROJEKT NR 26 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. 

PROJEKT NR 21 

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. 

PROJEKT NR 22 

28.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Giżycka 

i Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury. PROJEKT NR 23 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 24 

30.Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku. 

31.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku. 

PROJEKT NR 25 

32.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta. 

33.Wolne wnioski i komunikaty. 

34.Zamknięcie sesji. 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej 

sesji. Radni nie wnieśli uwag do tego protokołu i jednogłośnie go przyjęli – 21 głosów za. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.4 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił informacje z działalności 

międzysesyjnej: 
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- Odbyło się spotkanie w Rucianym Nidzie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie  

z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie 

wspólnego projektu nabrzeżowego. Omawiane były kwestie merytorycznego podziału zadań, 

jak też formalności związane z prowadzeniem projektu nabrzeżowego Guzianka I, Guzianka 

II. 

-  Obradował Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarka Odpadami, na którym wstępnie 

omawiane były zasady obowiązujące w kwestii przetargu na wywóz  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

-   Odbyło się spotkanie z przedstawicielem PKP i przedstawicielem wojewody. To spotkanie 

było zakończeniem przygotowań do analizy zagrożeń jakie wynikają  

z zamknięcia przejścia w poziomie szyn na przedłużeniu ul. Wyzwolenia. 

- Obradował Zarząd Powiatu, gdzie były omawiane dwie kwestie: zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego alei 1 Maja oraz remont ul. Kolejowej. 

-  Odbyło się Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w kwestii rozliczeń 

finansowych. 

- Odbyło się również Walne Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego 

Gospodarka Odpadami – dotyczyło urządzenia grzebowiska zwierząt. Poruszane były 

również sprawy związane z budżetem oraz wykonywaniem usług przez KOM-ę. 

-   Odbyło się  Zgromadzenie Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych – dotyczyło prowadzenia działalności zakładu. 

-  Odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne Młodzieżowej Rady Miasta. 

- Odbyło się posiedzenie Międzygminnego Mazurskiego Związku Gospodarka Odpadami – 

dotyczyło zmian w budżecie i oceny działalności spółki wykonującej usługi wywozu 

odpadów. 

Burmistrz przedstawił również informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r. – 

załącznik nr 5 do protokołu i zbytych nieruchomościach. 

Ad.5 

Radny L. Bogdatowicz 

1. Zgłosił interpelację o wykonywanie w mieście chodników z kostki niefazowanej. 

Radny P. Andruszkiewicz 

2. W jakiej kwocie płaci podatek od nieruchomości współwłaściciel nieruchomości na 

twierdzy Boyen. 

3. Czy Urząd Miejski był organizatorem spotkania 2.12.2016 r. pod nazwą „Półmetek”. 

Jeżeli tak, to jaki koszt poniosło miasto w związku z tym? 

Radna J. Michalewicz 

1. Czy jest szansa, aby zrobić dojazd i parking od ul. I Dyw. im. T. Kościuszki do bloku 

przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 22? 

Radny Ł. Zakrzewski 

1. Przedstawił prezentację plaży miejskiej – założenia przestrzenne. 

2.  Czy burmistrz podejmuje działania na rzecz uzgadniania przejścia podziemnego na 

przedłużeniu ulicy Unii Europejskiej? 

3. Czy zostały opublikowane pełne wyniki konsultacji społecznych w sprawie rozwoju 

monitoringu wizyjnego? Jeśli tak, to gdzie się można z nimi zapoznać? 

4. Czy zaktualizowano listę niebezpiecznych miejsc w mieście? 

5. Co nowego pojawiło się w sprawie budżetu obywatelskiego? Czy będzie wolny nabór 

do zespołu, czy pozostanie to w dotychczasowej formie?  

6. Jaki jest stan wniosku Stowarzyszenia Aktywne Giżycko i włączenie w skład zespołu 

radnego Ł. Zakrzewskiego, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela Pawła Opary. 
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Radna E. Kalinowska 

1. Jaką funkcję będą pełnić budynki pomiędzy portem Żeglugi Mazurskiej, a Ekomariną 

pod kątem zagospodarowania plaży miejskiej? 

Radny J. Kiczyński 

1. Czy będzie konieczność obudowy pasa torowego ekranami dźwiękochłonnymi  

w związku z bliskością budynków mieszkalnych w pobliży plaży miejskiej? 

2. Co się stanie z przejściem przez tory w pobliżu LOK? 

3. Dotyczy Zakładu Usług Komunalnych i możliwości utworzenia firmy, która będzie 

odbierała odpady - czy kalkulacje, które są sporządzane, symulacje kosztów, są oparte 

na lizingu maszyn? 

Ad.6 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko – przypomniał, że zgodnie z procedurą 

uchwalania budżetu, do 15 listopada burmistrz miał obowiązek złożyć projekt budżetu. 

Uczynił to zarządzeniem z dnia 10 listopada 2016 r. do protokołu. 

14 listopada radni otrzymali projekt wieloletniej prognozy finansowej – załącznik nr 6  

i projekt budżetu na przyszły rok – załącznik nr 7. 28 listopada wszystkie komisje omawiały 

przedłożone projekty. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017 – 2022.  Uchwała RIO nr IV-0120-381/16 z dni 30 

listopada 2016 r. - załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko zapytał radnych o uwagi i pytania do projektu 

uchwały. Radni nie mieli uwag i pytań.  

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/145/2016  - załącznik nr 10 do protokołu 

Ad.7 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok – zwiększenie kwoty wydatków majątkowych  

o kwotę 20.000 zł na dokumentację techniczną dla zadania „Mazurska Pętla Rowerowa”. 

Przedstawił kwotę dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Ogólną kwotę wydatków, 

z tego kwotę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne. 

Planowany deficyt budżetu miasta i kwotę pokrycia tego deficytu. Przychody i rozchody 

budżetu. Limity zobowiązań i kwotę kredytów. 

Poinformował o wnioskach jakie wpłynęły od radnych do budżetu na 2017 rok – 72 wnioski. 

Część wniosków pokrywała się. Pełne odzwierciedlenie w budżecie ma około 20 wniosków. 

Niektóre wnioski do budżetu będą, albo są w części realizowane. Odczytał wnioski, które 

zostały uwzględnione w budżecie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko przypomniał radnym, że otrzymali dwie 

uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, który pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok – Uchwała 

RIO nr IV-0120-380/16 z dnia 30 listopada 2016 r. – załącznik nr 11 do protokołu.  

Druga opinia RIO dotyczyła możliwości sfinansowania deficytu – Uchwała nr IV-0120-

382/16 z dnia 30 listopada 2016 r. załącznik nr 12  do protokołu. 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o opinię w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali radni: 

L. Bogdatowicz w kwestii wniosków do budżetu, Ł. Zakrzewski, który poprosił  

o opublikowanie w biuletynie informacji publicznej to co burmistrz powiedział oraz 

wypowiedział się w kwestii nieuwzględnienia w budżecie koncepcji ruchu rowerowego po 

chodnikach miasta, M. Boć w kwestii nieuwzględnionego wniosków dotyczących remontu 

małych ulic na osiedlach domków jednorodzinnych, Radny C. Piórkowski zapytał, czy został 

uwzględniony wniosek Komisji Spraw Społecznych dotyczący reaktywacji sekcji wioślarsko 

– kajakarskiej. 

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

w kwestii koncepcji ruchu rowerowego oraz radnego M. Bocia. Poinformował radnego  

C. Piórkowskiego, że na dziś nie jest przewidziana reaktywacja tej sekcji. 

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

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok została 

podjęta – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się.  Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 13 

do protokołu. 

Uchwała nr XXX/146/2016  - załącznik nr 14  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. Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o opinię w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 15 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/147/2016 -załącznik nr 16 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. Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący poprosił przewodniczących komisji o opinię w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 17 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/148/2016  -załącznik nr 18 do protokołu 

Ad.10 

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

uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2016. 
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Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały: 

Wykreślenie pozycji – „wykonanie zegara mostu obrotowego”, dopisanie pozycji – „dotacja 

dla GCK na modernizację budynku”. Zmienia się kwotę na urządzenie parku kalistenicznego. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 19 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/149/2016  -załącznik nr 20 do protokołu 

Ad.11 

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

uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży 

lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu. 

Radny P. Andruszkiewicz zapytał burmistrza, czy przy sprzedaży będzie zapis w akcie 

notarialnym, że kupujący z dużą bonifikatą nie będzie mógł sprzedać nabytej nieruchomości 

przez okres 5, czy 10 lat? 

Czy miasto jest w stanie wyznaczyć umowne ramy centrum Giżycka, jeżeli chodzi o sprzedaż 

mieszkań? 

Jaka jest kolejka obecnie oczekujących osób na przydział mieszkania komunalnego? 

Jaki jest najkrótszy czas zamieszkiwania przez najemcę w mieszkaniu komunalnym, który 

będzie miał prawo do wykupu tego mieszkania z bonifikatą? 

Jaki jest docelowy zasób mieszkaniowy miasta według strategii, która jest realizowana? 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przypomniał, że jeżeli chodzi o wykup mieszkań  

w centrum miasta, to najbardziej pożądany jest wykup mieszkań w jednym budynku nr 17. 

Naczelnik Wydziału Mienia J. Markowski – jeżeli chodzi o kwestię zwrotu bonifikaty, to 

reguluje to przepis ustawowy o gospodarce nieruchomościami. Jest to okres 5-cio letni, jeżeli 

chodzi o lokal mieszkalny. 

Jeżeli chodzi o kolejkę, to na podstawie uchwały przyjętej przez radę miejską, nie ma systemu 

kolejkowego. Obecnie na przydział mieszkania oczekuje około 118 osób. 

Jeżeli chodzi o najkrótszy okres oczekiwania na wykupienie lokalu mieszkalnego, to nie ma 

takiego okresu. Osoby, które są najemcami lokali komunalnych, a chcą wykupić taki lokal, 

składają do burmistrza wniosek o wykup mieszkania. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały: w § 3 

ust.4 w zdaniu pierwszym zmienia się zapis: „koszt przygotowania nieruchomości do zbycia 

ponosi najemca zainteresowany nabyciem lokalu”. 

Radny P. Andruszkiewicz zapytał od kiedy nie obowiązuje system kolejowy, jeżeli chodzi  

o przydział lokalu komunalnego. 

Naczelnik Wydziału Mienia J. Markowski odpowiedział radnemu, że ten system 

obowiązuje 10 lub ponad 10 lat. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poddał pod głosowanie projekt uchwały 

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

z wynikami głosowania – załącznik nr 21 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/150/2016  - załącznik nr 22 do protokołu 



9 
 

Ad.12 

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

uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017 – 2021. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz wniósł  autopoprawki do projektu uchwały: w tabeli nr 4 na 

stronie 8 w ostatniej kolumnie powinien być zapis „stan na 13 grudnia 2016 r.  93”. Tabela  

nr 8 na stronie 11-12 powinna być zastąpiona tabelą, którą otrzymali radni przed sesją. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczącego Komisji Mienia 

Miejskiego o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz wniósł kolejne autopoprawki do projektu uchwały: zastępuje 

się tabelę nr 9 ze strony 12 tabelą, którą radni otrzymali przed sesją i w § 5 ust. 1 wers 5, po 

słowie „gminy” wpisuje się 117, zamiast 114, wers 7 wpisuje się 1,9%, zamiast 3,9%. Na 

stronie 14 nad poszczególnymi tabelami wpisuje się: tabela nr 11, tabela nr 12 i tabela nr 13. 

Na stronie 18 do 23 zastępuje się istniejącą tabelę, aktualną. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

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

zgłoszonymi autopoprawkami. 

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

z wynikami głosowania – załącznik nr 23 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/151/2016  -załącznik nr 24 do protokołu 

Ad.13 

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

uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017 – 2032. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński przypomniał, że została dołączona analiza przejścia  

z paliwa stałego na paliwo gazowe. 

Radny R. Kempa nawiązał do analizy, o której wspomniał z-ca burmistrza miasta. Zapytał, 

czy analiza miała, czy będzie miała wpływ na decyzję co do przejęcia kotłowni, czy zasobów 

ogrzewanych do tej pory z kotłowni gazowej na ul. Nowowiejskiej przez kotłownie miałowe. 

Z-ca Burmistrza R. Łożyński odpowiedział radnemu, że decyzja o przejęciu kotłowni 

miałowej z terenów wojskowych już zapadła. Trwa wyłączenie tych terenów i przejęcie ich. 

Radny R. Kempa zapytał, czy istnieje ryzyko, że korzyść z tytułu tańszego ogrzewania 

miałem, zostanie zbilansowana opłatami za emisję. 

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji K. Walinowicz odpowiedział radnemu,  

że analiza została wykonana dla tzw. niskiej emisji. Niska emisja powoduje największe 

zanieczyszczenie. To dotyczy kotłów małych przydomowych. W analizie wykazano, że gaz 

jest dużo droższy. 

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

zgłoszonymi autopoprawkami. 

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

głosowania – załącznik nr 25 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/152/2016  -załącznik nr 26 do protokołu 

Ad.14 

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

uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016 -2023. 

Poinformował radnych, że komisja Mienia Miejskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Radni nie mieli pytań do tego projektu. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zgłoszonymi autopoprawkami. 

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

nr 27 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/153/2016  - załącznik nr 28 do protokołu 

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

Ad.15 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie Gminy Miejskiej Giżycko do 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących Komisji Mienia 

Miejskiego i Komisji Spraw Społecznych o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

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

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

nr 29 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/154/2016  - załącznik nr 30 do protokołu 

Ad.16 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych na 2017 rok dla Miasta Giżycka. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących Komisji Mienia 

Miejskiego i Komisji Spraw Społecznych o opinię w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 31 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/155/2016  - załącznik nr 32 do protokołu 

Ad.17 

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

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, (ul. Warszawska 17). 

Radny P. Andruszkiewicz zapytał burmistrza jakie są plany miasta związane  

z nieruchomością po jej przejęciu przez miasto. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wyjaśnił, że uchwała nie dotyczy przejęcia 

nieruchomości, tylko zgody na to. Miasto jest na etapie analizy przydatności pod względem 

technicznym tej nieruchomości. Budynek można by było przeznaczyć na funkcję 

wystawienniczo - muzealną. 

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

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

głosowania -  załącznik nr 33 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/156/2016  - załącznik nr 34 do protokołu 
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Ad.18 

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

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, (Pasaż Portowy). 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania -  załącznik nr 35 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/157/2016  - załącznik nr 36 do protokołu 

Ad.19 

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

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Sienkiewicza. 

Radny Ł. Zakrzewski przypomniał, iż na posiedzeniu komisji prosił o przedstawienie na 

sesji badań geologicznych gruntu. 

Naczelnik Wydziału Mienia J. Markowski odpowiedział, że posiada dwa badania 

geologiczne dwóch firm. 

Z-ca Burmistrza Miasta R. Łożyński poinformował radnego, że badania te są do wglądu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania -  załącznik nr 37 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/158/2016  - załącznik nr 38 do protokołu 

Ad.20  

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

uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 

Radny C. Piórkowski przypomniał o wniosku komisji spraw społecznych o dopisanie  

w treści uchwały w § 1 po słowie „parkingu” , „ogólnodostępnego”. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz zgłosił autopoprawkę w § 1 po słowie „parkingu” 

dopisuje się „ogólnodostępnego”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 39 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/159/2016  -załącznik nr 40 do protokołu 

Ad.21 

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

uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oddanej  

w użytkowanie wieczyste i zabudowanej na cele mieszkaniowe. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 41 do protokołu. 

Uchwała nr XXX/160/2016  -załącznik nr 42 do protokołu 

Ad.22 

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

uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania -  załącznik  

nr 43 do protokołu. Podczas głosowania nie był obecny radny P. Grzeszczak. 

Uchwała nr XXX/161  - załącznik nr 44  do protokołu 

Ad.23 

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

uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami w prawo własności. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

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

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

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania -  załącznik  

nr 45 do protokołu. Podczas głosowania nie był obecny radny P. Grzeszczak. 

Uchwała nr XXX/162/2016  - załącznik nr 46 do protokołu 

Ad.24 

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

uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poprosił przewodniczących komisji o opinię  

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Gospodarki J.M. Mistera – nie opiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta – 20 głosów za. Lista z wynikami głosowania -  załącznik  

nr 47 do protokołu. Podczas głosowania nie był obecny radny P. Grzeszczak. 

Uchwała nr XXX/163/2016  - załącznik nr 48 do protokołu 

Ad.25 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przypomniał, iż przewodniczący Rady Miejskiej  

R. Błoszko wnioskował na posiedzeniu komisji o zmianę zapisu w uchwale i wpisanie  

w treści tej uchwały ronda Solidarności. 

Odczytał decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 42/16 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko wycofał swój wniosek. Następnie poprosił 

przewodniczących komisji o opinię w sprawie projektu uchwały. 

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

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego R. Kempa - komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych C. Piórkowski - komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

nr 49 do protokołu.  

Uchwała nr XXX/164/2016  -załącznik nr 50 do protokołu 

Ad.25A 

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

uchwały w sprawie pomocy Powiatowi Giżyckiemu w sprawie realizacji dokumentacji 

technicznej traktu rowerowego. 

Radny Ł. Zakrzewski zgłosił wniosek, aby z Rady Miejskiej wpłynął wniosek do burmistrza 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie tej dokumentacji. W czasie prac 
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projektowych poprosić powiat, czy Zarząd Dróg Powiatowych o przeznaczenie pewnego 

okresu czasu na przedyskutowanie co do szczegółów każdego fragmentu tej dokumentacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko poinformował radnego, że przekaże ten 

wniosek. 

Radny P. Andruszkiewicz odniósł się do wniosku radnego Ł. Zakrzewskiego. Poinformował 

radnego, że przeprowadził takie konsultacje społeczne w swoim okręgu wyborczym. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz – przypomniał, że rozmowy na temat Mazurskiej 

Pętli Rowerowej prowadzone są od dwóch lat. Ma być robiona dokumentacja techniczna 

przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Był czas na konsultacje, które odbyły 

się wielokrotnie. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi burmistrza. Zaproponował, aby przed 

realizacją projekt ten był opublikowany. 

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

Uchwała została podjęta – 21 głosów za. 

Uchwała nr XXX/165/2016  - załącznik nr 51 do protokołu 

Ad.27 

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

uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka Pani Czesławie 

Aptazy.  

Poinformował radnych, że wnioski w sprawie nadania medali (dwa wnioski) były 

rozpatrywane przez komisję doraźną. 

Radny P. Andruszkiewicz – nawiązał do wniosku radnego Ł. Zakrzewskiego, który zgłosił 

w punkcie 2 porządku obrad. Poprosił burmistrza o głębsze uzasadnienie projektu uchwały. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz poinformował radnego P. Andruszkiewicza, że nie 

jest autorem projektu. Odczytał wniosek Polskiego Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów, który wnioskował o nadanie medali. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali również radni: L. Bogdatowicz, M. Boć, A. Jelec, 

którzy odnieśli się do wniosku radnego Ł. Zakrzewskiego. 

Radny Ł. Zakrzewski zgłosił wniosek o zamkniecie dyskusji. 

 Wniosek został przyjęty – 12 głosów za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista  

z wynikami głosowania - załącznik nr 52 do protokołu.  

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

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

głosowania - załącznik nr 53 do protokołu.  

Uchwała nr XXX/166/2016  -załącznik nr 54 do protokołu 

Ad.28 

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

uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta Giżycka Pani Mariannie 

Maculewicz. 

Radna J.M. Mistera odniosła się do wypowiedzi radnego L. Bogdatowicza w sprawie 

projektów uchwał o nadanie medali. 

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

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

głosowania - załącznik nr 55 do protokołu.  

Uchwała nr XXX/167/2016  -załącznik nr 56 do protokołu 

Ad.29 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Giżycka i Dyrektora 

Giżyckiego Centrum Kultury. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Boć poinformował zebranych, że komisja 

rewizyjna rozpatrywała skargę i uznała skargę za bezzasadną. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali: radny A. Jelec i burmistrz miasta   

W.K. Iwaszkiewicz. 

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

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

głosowania - załącznik nr 57 do protokołu.  

Uchwała nr XXX/168/2016  - załącznik nr 58 do protokołu 

Ad.30 

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

uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Giżycku. Przypomniał, że radni otrzymali pisemną rezygnację. 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali radni: L. Bogdatowicz, J.M. Mistera, M. Popieluch, 

burmistrz miasta W.K. Iwaszkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej R. Błoszko, który 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 1 przeciw, 2 radnych nie głosowało. Lista  

z wynikami głosowania - załącznik nr 59 do protokołu.  

Uchwała nr XXX/169/2016  - załącznik nr 60 do protokołu 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz oraz radna J.M. Mistera w imieniu własnym  

i radnych podziękowali radnemu R. Błoszko za współpracę i złożyli Mu gratulacje. 

Ad.31 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta przystąpił do realizacji następnego punktu 

porządku obrad – wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku. 

Zapoznał radnych z regulaminem wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 

Radny P. Grzeszczak zaproponował swoją kandydaturę oraz radnych: M. Popieluch  

i P. Andruszkiewicza. 

Wymienione osoby wyraziły zgodę do pracy w Komisji Skrutacyjnej. 

 Rada przyjęła kandydaturę  zgłoszonych radnych – 21 głosów za. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 61 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku. 

Radny A. Jelec zgłosił kandydaturę radnego Cezarego Piórkowskiego. 

Radny C. Piórkowski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Radny P. Andruszkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Bocia. 

Radny M. Boć nie wyraził zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Komisja Skrutacyjna udała się do Biura Rady Miejskiej w celu przygotowania kart do 

głosowania. 

Po przerwie komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania. Następnie 

przeprowadzono głosowanie tajne na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Grzeszczak odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Protokół komisji wraz  

z kartami do głosowania  – załącznik nr 62  do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta odczytał treść projektu uchwały  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku, gdzie zostało wpisane 

nazwisko radnego Cezarego Piórkowskiego, następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

nr 63 do protokołu.  
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Uchwała nr XXX/170/2016  - załącznik nr 64  do protokołu 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz pogratulował Przewodniczącemu Rady Miejskiej  

C. Piórkowskiemu oraz wręczył Mu kwiaty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej C. Piórkowski podziękował radnym za zaufanie. 

Ad.32 

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

L. Bogdatowicza 

Ad.1. Miasto przyjęło wykonywanie chodników z kostki niefazowanej jako standard. 

P. Andruszkiewicza 

Ad.1 Kwoty podatku płacone przez firmy, instytucje - jest to tajemnica skarbowa. 

Ad.2 W Centrum Kultury jest utworzona ekipa, która utrwala w celach archiwalnych tego 

typu wydarzenia. 

Radnej J. Michalewicz 

Ad.1 Burmistrz udzieli pisemnej odpowiedzi. 

Radnego Ł. Zakrzewskiego 

Ad.1 Pierwsze konsultacje społeczne dotyczyły całej koncepcji plaży – ciągi komunikacyjne, 

przejścia. Następnie odbyło się spotkanie, na którym były przedyskutowane uwagi. Po tym 

procesie autorzy koncepcji otrzymali te uwagi do uwzględnienia, bądź nie. Na początku 

grudnia zwrócili koncepcję z naniesionymi poprawkami. Druga część konsultacji dotyczyła 

ściśle funkcji budynków. 

Ad.2 PKP widzi to w ten sposób, że zamyka przejście, a miasto miałoby wybudować 

przejście nad torami lub pod torami. Miasto nie chce kładki, a tunel jest to sprawa 

skomplikowana. Miasto chce jak najdłużej utrzymać przejście w poziomie szyn. Przejście  

w poziomie szyn już nie powinno istnieć i powinno być zlikwidowane. PKP zgodzi się na 

przejście tymczasowe. Jeżeli po zagospodarowaniu plaży utrwali się inna komunikacja  

i ludzie chętnie będą chodzić innymi drogami, to przejście na ul. Wyzwolenia będzie 

zamknięte. 

Komendant Straży Miejskiej M. Ambroziak odpowiedział na zapytanie radnego:  

Ł. Zakrzewskiego 
Ad.3  Przypomniał, że radny otrzymał obszerną odpowiedź pisemną na to pytanie.  

Powtórzył odpowiedź zawartą w pisemnej odpowiedzi skierowanej do radnego. 

Ad.4 Na spotkaniu 10 października ze strony policji dużo padło konkretów odnośnie tych 

obszarów. Wszystkie te obszary można sprawdzić w krajowej mapie zagrożeń 

bezpieczeństwa. 

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

Ł. Zakrzewskiego 

Ad.5 Do pracy w zespole do spraw budżetu obywatelskiego były delegowane 3 osoby przez 

radę miejską. 

Ad.6 Trwa korespondencja. 

E. Kalinowskiej 

Ad.1 Zabudowania te należy traktować ściśle tymczasowo. 

J. Kiczyńskiego 

Ad.1 Miasto nie chce ekranów akustycznych. 

Ad.2 Jest to przejazd przez drogę publiczną. 

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

J. Kiczyńskiego 

Ad.3 Likwidując ZUK gmina miejska Giżycko przejęła wszystkie nieruchomości, 

przewidując konieczność w przyszłości utworzenia spółki ZUK ponownie. Udzielił 

informacji na temat sprzętu potrzebnego do odśnieżania i sprzątania dróg w mieście. 
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Ad.33 

Radny M. Boć  
- W imieniu Akcji Katolickiej zaprosił zebranych do udział w Orszaku Trzech Króli. 

Radny Ł. Zakrzewski  
- Odczytał komunikat mieszkańca ul. Grodzieńskiej. 

- Przedstawił prezentację parkingu przy ul. Staszica oraz korespondencję z Urzędem 

Miejskim w tej sprawie. 

Radny P. Andruszkiewicz  
- Zgłosił wniosek o skorelowanie promocji miasta z pierwszym wynikiem jaki pojawia się w 

Internecie po wpisaniu słowa Giżycko. 

- Zaprosił zebranych i mieszkańców w imieniu Giżyckiego Klubu Morsów na  morsowanie  

1 stycznia. 

Radna M. Jurgielewicz  
- Poinformowała zebranych, że trwają prace nad ewaluacją budżetu obywatelskiego. Do 31 

grudnia każdy mieszkaniec może wnieść swoje uwagi. 

- Odniosła się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego dotyczącej członków zespołu do 

spraw budżetu obywatelskiego. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz  
- Przekazał podziękowania od mieszkańców i mera Dubna za współpracę. 

- Poinformował radnych, że 29.12.2016 r. o godz. 15.30 odbędzie się mecz w hali MOSiR-u. 

- W styczniu wspólnie z gen. Gromadzińskim planowane są dwa spotkania w Giżycku  

i Orzyszu w związku z przyjazdem żołnierzy z USA, Rumunii i Anglii. 

- Na Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego uzyskano poparcie wójtów  

i burmistrzów wniosków dotyczących zapowiadanych zmian w prawie wodnym, na prośbę 

burmistrza Węgorzewa i burmistrza Giżycka. Dwa komplety dokumentów zostały zawiezione 

do Warszawy do jednego z ministerstw i do sejmu. 

- W imieniu Giżyckiego Centrum Kultury zaprosił mieszkańców i radnych na Pasaż Portowy 

31 grudnia o godz. 23.30.  

- Złożył życzenia świąteczne i noworoczne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej C. Piórkowski 

- Poinformował radnych ,że w przyszłym tygodniu chciałby się spotkać z byłym 

Przewodniczącym Rady Miejskiej i przewodniczącymi komisji, w celu omówienia pomysłów 

na przyszły rok funkcjonowania Rady Miejskiej. Zaprosił na to spotkanie burmistrza. 

- Złożył życzenia świąteczne i noworoczne mieszkańcom Giżycka i radnym. 

Ad.34 

Przewodniczący Rady Miejskiej C. Piórkowski zamknął XXXI 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      Cezary Piórkowski 

 

 

 

 


