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BR.0002.1.9.2019.KG-R 

 

 Protokół nr XII/9/2019 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 22.00 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Paweł Michał Andruszkiewicz 

2. Piotr Marek Andruszkiewicz 

3. Mirosław Boć  

4. Jacek Brzeski  - opuścił obrady o godz. 20.40  

5. Małgorzata Czopińska 

6. Paweł Grzeszczak 

7. Marcin Jakowicz - opuścił obrady o godz. 20.05 

8. Andrzej Jelec   

9. Małgorzata Kaczorowska  

10. Robert Kempa 

11. Jerzy Kunda 

12. Mirosław Lubas 

13. Marcin Łobodziński 

14. Beata Jadwiga Łukaszewicz  

15. Jadwiga Małgorzata Mistera –  

16. Maria Popieluch 

17. Halina Marta Sarul 

18. Jan Sekta 

19. Andrzej Szocik 

20. Olga Anna Uminowicz 

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 - I Z-ca Burmistrza Miasta 

3.  Cezary Piórkowski – II Z-ca Burmistrza Miasta 

4.  Dorota Wołoszyn  - Skarbnik Miasta 

5.  Jacek Markowski - Naczelnik Wydziału Mienia 

6.  Ewa Unrug – Wiszowaty – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony  

Środowiska 

7.  Karol Walinowicz - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

8.  Jagoda Nowicka - Kierownik Biura Projektów 

9.   Marek Wojciechowski- Z-ca Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego 

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

11. Marian Mieńko - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

12. Jarosław Borowski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

13. Danuta Treszczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

14. Marta Dąbrowska  - Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

12. Maciej Ambroziak – Komendant Straży Miejskiej 

13. Grażyna Bogdanowicz – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

14. Danuta Wasilewska – Kierownik Referatu Podatkowego 
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15. Dariusz Gajownik  - Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej 

16.Małgorzata Ryńska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

17. Dariusz Klimaszewski – Kierownik Ekomariny 

18. Małgorzata Bogdanowicz – Kierownik Centrum Integracji Społecznej 

19. Marta Dąbrowska - Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

20. Magdalena Telak - Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej 

21. Beata Chalecka – Łukaszewicz – Podinspektor w Wydziale Finansowym 

22. Mirosław Domysławski – Główny Specjalista w Biurze Informatyki 

23. Szymon Grabowski – Główny Specjalista w Biurze Informatyki 

24. Mieszkańcy miasta. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 29.05.2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 05.06.2019 r. 

5.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Pytania radnych   

     w zakresie sprawozdania burmistrza. 

6.  Ocena zasobów pomocy społecznej. 

7.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej samorządu 

terytorialnego w Gminie Miejskiej Giżycko na lata 2019 – 2025. PROJEKT NR 1 

 8.  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. PROJEKT NR 2 

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Gen. Józefa zajączka 205089  

     N w Giżycku. PROJEKT NR 3 

 11. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 4 

 12. Debata nad „Raportem o stanie miasta za 2018 rok”. 

 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Giżycka wotum zaufania.   

       PROJEKT NR 5 

 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  

       wykonania budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za rok 2018. PROJEKT NR 6 

  15. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 7 

  16. Komunikaty i  informacje. 

  17. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa otworzył XII sesję Rady Miejskiej w Giżycku.  
Stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia sesji było obecnych 21 radnych. 

Następnie Przewodniczący wraz z Przewodniczącą Komisji Finansów i Gospodarki  

J.M. Misterą, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji I Z-cy Burmistrza R. Łożyńskiego, 

podziękowali mu za 4 – letnią współpracę i wręczyli prezenty. 

I Z-ca Burmistrza R. Łożyński również podziękował wszystkim obecnym na sali za dobrą 

współpracę w okresie pełnienia przez niego funkcji I Z-cy Burmistrza Miasta. 

Podziękowania za dobrą współpracę złożyli również I Z-cy Burmistrza: Burmistrz  

W.K. Iwaszkiewicz, Skarbnik D. Wołoszyn, Radni oraz przedstawiciele Powiatu 

Giżyckiego.  

Ad.2 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał oznaczonych literami: 

A – w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 

2019 – 2028. 

B- w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. 
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C – w sprawie uchylenia uchwały. 

D – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rehabilitacja 

medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej 

Giżycko”. 

E – w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/140/2017 w sprawie opłaty targowej. 

F – w sprawie zbycia nieruchomości. 

G – w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2 

– 1462. 

H – w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 

I – w sprawie przekazania petycji. 

J – w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Giżycku. 

Następnie poinformował radnych o tym, że przed kilkunastoma minutami grupa radnych 

złożyła na ręce przewodniczącego projekt uchwały w sprawie powołania radnego w skład 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku (radnego  Łukasza Zakrzewskiego). 

Radca Prawny J. Małecki wyjaśnił, iż po nowelizacji statutu miasta  

z 13 grudnia 2018 r. w § 55 wprowadzono zapis, z którego wynika, że komisje stałe 

powoływane są przez radę w składzie od 5 do 7 radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa stwierdził, iż w związku  

z powyższym projekt uchwały nie może być przedmiotem obrad. 

Wniósł, aby projekty uchwał od A do J znalazły się w programie sesji po punkcie 10 porządku 

obrad. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad projektów uchwał oznaczonymi 

literami: 

A – 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 2 do protokołu.  

B – 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 3 do protokołu. 

C - 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 4 do protokołu. 

D - 20 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista obecności – załącznik nr 5 do protokołu. 

E  - 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 6 do protokołu. 

F – 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 7 do protokołu. 

G - 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 8 do protokołu. 

H - 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 9 do protokołu. 

I - 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 10 do protokołu. 

J - 21 głosów za. Lista obecności – załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 29.05.2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 05.06.2019 r. 

5.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Pytania radnych   

     w zakresie sprawozdania burmistrza. 

6.  Ocena zasobów pomocy społecznej. 

7.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej samorządu 

terytorialnego w Gminie Miejskiej Giżycko na lata 2019 – 2025. PROJEKT NR 1 

8.  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. PROJEKT NR 2 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Gen. Józefa zajączka 205089  

     N w Giżycku. PROJEKT NR 3 

10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 4 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2019 – 2028.  
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12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. 

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. 

„Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy 

Miejskiej Giżycko”. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/140/2017 w sprawie opłaty targowej. 

16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 

17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej  

nr ewidencyjnym działki 2 – 1462. 

18. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 

19. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji. 

20. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady 

Miejskiej w Giżycku. 

 21.  Debata nad „Raportem o stanie miasta za 2018 rok”. 

 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Giżycka wotum zaufania.   

       PROJEKT NR 5 

 23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za rok 2018. PROJEKT NR 6 

  24. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 7 

  25. Komunikaty i  informacje. 

  26. Zamknięcie sesji. 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do protokołu 

sesji z dnia 29 maja 2019 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół. Lista z wynikami głosowania – załącznik  

nr 12 do protokołu. 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do protokołu 

sesji z dnia 05.06.2019 r. 2019 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół. Lista z wynikami głosowania – załącznik  

nr 13 do protokołu. 

Ad.5 

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

międzysesyjnej: 

30.05.2019 r. – obchody 60 – lecia istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku. 

03 i 04.06.2019 r. – uroczyste Zgromadzenie Związku Miast Polskich w Gdańsku. 

05.06.2019 r. – Rada Budowy inwestycji realizowanych na drodze krajowej nr 59. 

07.06.2019 r. – Zgromadzenie Wspólników ZUOK w Spytkowie. 

Tego samego dnia odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego spotkanie dotyczące 

przebudowy kanału Łuczańskiego. 

08 – 09.06.2019 r. wizyta w mieście partnerskim – Grodzisku Mazowieckim. 

11.06.2019 r. – Zarząd Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w Mikołajkach. 

Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

13.06.2019 r. – Rada Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. 

Tego samego dnia odbyła się publiczna debata na temat planu zagospodarowania 

przestrzennego plaży miejskiej. 

14.06.2019 r. – wizyta w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. 

15-16.06.2019 r – wizyta w Warszawie na zaproszenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

18.06.2019 r. – spotkanie w sprawie rewitalizacji zbiorów, które są w zasobach w Niemczech. 
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Tego samego dnia odbyła się publiczna debata Lasów Państwowych z ekologicznymi 

środowiskami w kwestii planowanej wycinki i urządzenia lasu miejskiego. 

19.06.2019 r. – zakończenie roku szkolnego. 

Tego samego dnia odbyło się spotkanie w Wojskowym Oddziale Gospodarczym, Zarząd 

Powiatu oraz Zgromadzenie Wspólników TBS. 

22.06.2019 r. w Orzyszu przysięga żołnierzy ze służby przygotowawczej. 

24.06.2019 r. rozpoczęcie święta 25 – lecia 15 Brygady Zmechanizowanej. 

Ponadto burmistrz przedstawił informację z realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 14 

do protokołu i informację o sprzedanych nieruchomościach przez Gminę Miejską. 

Radny Ł. Zakrzewski 

1.  Poruszył kwestię szpitala powiatowego w Giżycku. Zwrócił się do burmistrza o podjęcie 

konstruktywnych rozmów ze starostą w sprawie szpitala i przedstawienie na sesji w sierpniu 

sprawozdania z tych działań. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz powiedział, że zawsze deklaruje wszelkie wsparcie dla 

powiatu w kwestii szpitala. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

2.  Zapytał, czy w związku z remontem kanału, „Dalba” też będzie wyremontowana i czy 

remont będzie przeprowadzony na koszt Wód Polskich, czy miasta. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że nie jest to teren miejski. 

Remont na pewno odbędzie się na koszt Wód Polskich. 

Radny Paweł Andruszkiewicz 

1. Poruszył kwestię zakończenia budowy kładki nad kanałem Łuczańskim. 

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

Radny M. Jakowicz 

1.  Poruszył kwestie oznakowania budynków, na których zostały umieszczone defibrylatory.  

II Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że ma to być zrobione  

w przeciągu 2 tygodni. 

Radny Ł. Zakrzewski 

2. Odniósł się do wypowiedzi burmistrza w kwestii kładki. 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą wnieść uwagi do 

przekazanej informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej - załącznik nr 15 do 

protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli informację – 20 głosów za, 1 wstrzymująca się – radny 

Paweł Andruszkiewicz. (Radni głosowali poprzez podniesienie ręki, z uwagi na awarię systemu 

do głosowania). 

Ad.7 

II Z-ca Burmistrza C. Piórkowski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Zmiana zapisu 

w podstawie prawnej na: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148. 

 Radni nie mieli pytań do autora projektu uchwały. 

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

 Uchwała w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej samorządu 

terytorialnego w Gminie Miejskiej Giżycko na lata 2019 – 2025 została podjęta – 21 głosów 

za. (Radni głosowali poprzez podniesienie ręki, z uwagi na awarię systemu do głosowania). 

Uchwała nr XII/60/2019 – załącznik nr 16 do protokołu 

Radny Ł. Zakrzewski zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie kwestii głosowania  

w kontekście awarii systemu do głosowania. 

Radca Prawny J. Małecki odpowiedział radnemu, że odpowie na to pytanie po przerwie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa ogłosił 20 minut przerwy w obradach. 
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Radca Prawny J. Małecki odpowiedział radnemu Ł. Zakrzewskiemu, że głosowanie jawne na 

sesjach rady odbywają się na podstawie urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie 

imiennego wykazu głosowania radnych. Sposób głosowania radnych został utrwalony  

w systemie wizualnym. 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy mają pytania do autora 

projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. 

 Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 20 głosów za. 1 wstrzymujący się. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 17 do protokołu. 

Uchwała nr XII/61/2019 – załącznik nr 18 do protokołu 

Ad.9 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos  

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Gen. Józefa 

zajączka 205089 N w Giżycku. 

 Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 21 głosów za. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 19 do protokołu. 

Uchwała nr XII/62/2019 – załącznik nr 20 do protokołu 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos  

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę (wodna stacja 

paliw z infrastrukturą towarzyszącą). 

 Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 18 głosów za, 3 przeciw. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 21 do protokołu. 

Uchwała nr XII/63/2019 – załącznik nr 22 do protokołu 

Ad.11 i 12 

Radny M. Lubas poruszył kwestię prowadzenia przez instruktorów obozu szkoleniowego dla 

zawodników piłki nożnej. Zapytał, ilu jest instruktorów, zakres godzin i jakie jest dla nich 

wynagrodzenie. 

Dyrektor MOSiR M. Mieńko odpowiedział radnemu, że jest to dwóch instruktorów, czas - od 

1 do 14 lipca. Przeznaczone jest 10.000 zł. Trwają negocjacje. 

Radny Paweł Andruszkiewicz poruszył kwestię dopłaty do realizacji Festiwalu Fantastyki. 

Zapytał, czy miasto ma z tego tytułu darmowe wejścia dla mieszkańców i jaki jest koszt 

dzierżawy na Twierdzy Boyen. 

Dyrektor GCK M. Dąbrowska odpowiedziała radnemu, że jeżeli chodzi o dzierżawę,  

to organizatorzy nie płacą. Są zniżki dla mieszkańców. Giżyckie Centrum Kultury ma prowizję 

od sprzedaży biletów. Poza tym jest to promocja obiektu. 

Radny Ł. Zakrzewski poruszył kwestię zwiększenia wydatków na modernizację monitoringu. 

Wypowiedział się na temat potrzeby montażu monitoringu na ul. Staszica. Zapytał, jakie będą 

losy tego zadania. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że pieniądze są przenoszone  

z innego działu, dlatego, że część zadań monitoringu będzie robione z Programu Cyfrowe 

Mazury. Pod koniec roku monitoring ma przejść drugą fazę modernizacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 – 

2028. 

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

nr 23 do protokołu. 

Uchwała nr XII/64/2019 – załącznik nr 24 do protokołu 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta na 2019 rok. 
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 Uchwała została podjęta – 17 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 25 do protokołu. 

Uchwała nr XII/65/2019 – załącznik nr 26 do protokołu 

Ad.13 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos  

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały. (Uchwała nr VII/34/2019  

z dnia 27 marca 2019 r.). 

 Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 20 głosów za, wstrzymujący się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała nr XII/66/2019 – załącznik nr 28 do protokołu 

Ad.14 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos  

w sprawie projektu uchwały w dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród 

mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”. 

Radny Piotr Andruszkiewicz zapytał, czy znany jest wykonawca tego zadania, czy będzie 

rozpisany konkurs i kiedy. 

II Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że projekt koordynuje 

Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich we współpracy ze Spółką „Angitia” oraz Wojskową 

Specjalistyczną Przychodnią Lekarską. 

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

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

nr 29 do protokołu. 

Uchwała nr XII/67/2019 – załącznik nr 30 do protokołu 

Ad.15 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos  

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/140/2017 w sprawie 

opłaty targowej. 

Radny Ł. Zakrzewski zapytał, czy jest zamiar opodatkowania „Pchlego Targu” na Pasażu 

Portowym. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że nie chodzi  

o opodatkowanie, tylko zmniejszenie wysokości opłaty, która do tej pory ciążyła na 

sprzedających rzeczy używane. 

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

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

głosowania – załącznik nr 31 do protokołu. 

Uchwała nr XII/68/2019 – załącznik nr 32 do protokołu 

Ad.16 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos  

na temat projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (przy ul. Generała Orlicz – 

Dreszera). 

Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 21 głosów za. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 33 do protokołu. 

Uchwała nr XII/69/2019 – załącznik nr 34 do protokołu 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy mają pytania  

do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej  

nr ewidencyjnym działki 2 – 1462. 
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Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 21 głosów za. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 35 do protokołu. 

Uchwała nr XII/70/2019 – załącznik nr 36 do protokołu 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy mają pytania  

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę  

(przy ul. Warszawskiej). 

Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 21 głosów za. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 37 do protokołu. 

Uchwała nr XII/71/2019 – załącznik nr 38 do protokołu 

Ad.19 

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

uchwały w sprawie przekazania petycji (postój Taxi przy Placu Grunwaldzkim). 

Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 21 głosów za. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 39 do protokołu. 

Uchwała nr XII/72/2019 – załącznik nr 40 do protokołu 

Ad.20 

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

uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej  

w Giżycku. (Warsztat samochodowy przy ul. Słowiańskiej). 

Radny Ł. Zakrzewski zwrócił się do przewodniczącego z prośbą o umożliwienie skarżącemu 

wypowiedzenia się w kwestii skargi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odpowiedział radnemu, że po to jest uchwała, 

aby komisja rewizyjna w sposób merytoryczny zajęła się wyjaśnieniem kwestii będącej 

przedmiotem skargi. 

Radny M. Boć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzupełnił odpowiedź 

przewodniczącego. Poinformował skarżącego, że najbliższe posiedzenie komisji rewizyjnej, na 

której będzie rozpatrywany temat skargi, odbędzie się w sierpniu. 

Radny Paweł Andruszkiewicz również zwrócił się do przewodniczącego o umożliwienie 

skarżącemu wypowiedzenia się w kwestii skargi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odpowiedział radnemu, że projekt uchwały 

dotyczy przeprowadzenia kontroli przez komisje rewizyjną. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowania – załącznik nr 41 do protokołu. 

Uchwała nr XII/73/2019 – załącznik nr 42 do protokołu 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

Ad.21 

Debata na temat Raportu o Stanie Miasta za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa  przypomniał radnym o tym, że zostali 

poinformowani o opublikowanym raporcie o stanie miasta za 2018 rok pod koniec maja 2019 

r. – załącznik nr 43 do protokołu. Poinformował również radnych o tym, że do debaty na temat 

raportu o stanie miasta został zgłoszony mieszkaniec miasta, zgodnie z wymogami określonymi 

w ustawie o samorządzie gminnym. Zgłoszenie załącznik nr 44 do protokołu. 

Następnie oddał głos burmistrzowi miasta, autorowi raportu, w celu prezentacji tego raportu.  

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz powiedział, że raport jest zdjęciem na dany dzień, jak 

wygląda gmina na dzień 30 maja 2019 r. uwzględniając dane z roku poprzedniego.  Raport 

zawiera wszystkie zadania gminy, jak też warunki, w których gmina się obraca.  

Mieszkaniec miasta zabrał głos na temat raportu. Wypowiedział się w kwestii komunikacji  

w mieście. Przedstawił swoje spostrzeżenia związane z budową parkingów w mieście, płatnych 
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stref parkowania. Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę samochodów i przedstawił swoje 

propozycje odnośnie rozwiązania problemu komunikacyjnego. Wypowiedział się również na 

temat bezpłatnej komunikacji miejskiej. 

Radna M. Kaczorowska poruszyła kwestię ograniczenia prędkości poruszających się po 

mieście samochodów do 30 km/h. 

Radna M. Popieluch również wypowiedziała się na temat komunikacji i konieczności 

przeglądu znaków drogowych w mieście. 

Radna M. Kaczorowska poruszyła kwestię komunikacji zbiorowej. 

Mieszkaniec miasta przedstawił swoje propozycje, pomysły i uwagi dotyczące komunikacji 

zbiorowej w mieście. 

Radny Paweł Andruszkiewicz przedstawił swoje negatywne zdanie na temat darmowej 

komunikacji  miejskiej i kosztów utrzymania tej komunikacji. 

Powiedział, że w raporcie zabrakło wątku, w jakim kierunku ma się rozwijać Giżycko.  

Poruszył kwestię turystyki w mieście. 

Radny M. Boć odniósł się do wypowiedzi mieszkańca w kwestii korzystania przez 

mieszkańców z rowerów w mieście. Powiedział, że na drogach dla rowerów nie powinny 

poruszać się wózki rowerowe. Zwrócił się do burmistrza z prośbą o zweryfikowanie tego 

problemu. Zgłosił wniosek do burmistrza, aby spowodować w ramach współpracy z policją 

wyasygnowanie takich działań, aby na węzłach komunikacyjnych, szczególnie w okresach 

dużego natężenia ruchu, w szczególności tych węzłów, gdzie trwają remonty, postawienie 

policjanta, który regulowałby ruchem samochodów. 

Radny A. Jelec powiedział, że raport o stanie gminy powinien skłaniać radnych do wyciągania 

wniosków i pomysłów na przyszłość. Odniósł się do wypowiedzi mieszkańca na temat raportu 

w kwestii komunikacji publicznej. Powiedział, że nie we wszystkim może zgodzić się z tą 

wypowiedzią - poruszył temat modernizacji ul. Traugutta – miejsc parkingowych na tej ulicy. 

Wypowiedział się również na temat problemu Giżycka ze skomunikowaniem się ze światem  

i kwestię programu monitorowania powietrza w mieście. 

Mieszkaniec miasta odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca. Zgłosił wniosek, aby  

w przyszłym roku w raporcie znalazło się odniesienie do innych 30 tysięcznych lub podobnej 

wielkości miast w kwestii budżetu i zadłużenia miasta. Wypowiedział się również na temat 

ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po mieście. Poruszył również kwestię 

kosztów poniesionych przez miasto podczas budowy pasażu. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi mieszkańca w temacie ograniczenia ruchu 

samochodowego w centrum miasta. Zwrócił się do burmistrza z prośbą o sporządzenie analizy 

finansowej w oparciu  o miasto Sopot oraz zachęt dla pracowników urzędu, którzy zechcieliby 

zostawić samochód i dojeżdżać do pracy rowerem. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca. Poruszył kwestię 

zgłoszoną kilka lat wcześniej – budowa drogi Via Baltica. 

Poruszył również kwestię parkometrów w mieście. 

Radna M. Popieluch wypowiedziała się na temat pojawienia się w mieście hulajnóg 

elektrycznych. 

Radny M. Lubas poruszył kwestię wysokich kosztów utrzymania autobusów komunikacji 

miejskiej. Powiedział, że ma nadzieję, że środki przeznaczone na bezpłatną komunikację, będą 

przeznaczone na budowę ścieżek rowerowych. 

Radny Ł. Zakrzewski wypowiedział się na temat infrastruktury rowerowej w mieście oraz 

zadłużenia i wydatków miasta. Zgłosił wniosek, aby inwestycje w mieście były bardzie 

przemyślane i konsultowane z mieszkańcami. 

Radna M. Kaczorowska odniosła się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnej M. Kaczorowskiej. Poruszył 

również kwestię stanu chodników w mieście. Na podstawie wyliczeń z GUS przedstawił,  
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jak ma się zmienić miasto Giżycko na przestrzeni 30 lat. Zwrócił się do burmistrza, aby  

w kolejnym raporcie znalazły się zapisy dotyczące wizji miasta w kierunku oświaty, inwestycji, 

jaki jest cel. Jak jest teraz i do czego dążymy. Powiedział, że połączenie gminy miejskiej  

z wiejską, to jest recepta na to, żeby miasto mogło się rozwijać. 

Radny A. Jelec powiedział, że debata ma służyć temu, żeby wyciągać wnioski z tego co się 

wydarzyło. Poruszył kwestię budowy ronda w mieście i współpracy radnych. 

Radny M. Lubas odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca na temat współpracy radnych. 

Radny Paweł Andruszkiewicz również odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca w kwestii 

budowy ronda w mieście. 

Mieszkaniec miasta nawiązał do wypowiedzi radnego Pawła Andruszkiewicza w kwestii 

dochodów własnych – budowa mieszkań na terenie gminy i związane z tym ubywanie 

mieszkańców miasta. 

Radna M. Czopińska poruszyła kwestię termomodernizacji budynków miejskich. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta wypowiedział się na temat dochodów dla 

miasta  z turystyki, ruchu samochodowego i terenów zielonych w mieście. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa również wypowiedział się na temat turystyki  

w mieście. 

Radny Ł. Zakrzewski powiedział, że w Giżycku należy przyjąć współczynnik parkingowy  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na poziomie dwóch miejsc 

parkingowych na lokal. 

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

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi burmistrza w kwestii parkingów. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zgłosił wniosek, aby w przyszłym roku w raporcie ująć dział  

turystyka. 

Ad.22 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Giżycka wotum zaufania. 

Uchwała została podjęta – 15 głosów za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 45 do protokołu. 

Uchwała nr XII/74/2019 – załącznik nr 46 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zgłosił wniosek o przerwanie sesji i wznowienie   

jej  w dniu jutrzejszym o godz. 8.30. 

 Wniosek nie został przyjęty – 8 głosów za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista  

 z wynikami  głosowania – załącznik nr 47 do protokołu. 

Następnie przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 

Ad.23 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa przypomniał, iż radni otrzymali zarządzenie 

burmistrza miasta z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta za rok 2018 z informacją z przebiegu wykonania budżetu – załącznik nr 48 do 

protokołu, uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez  

Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2018, gdzie skład  

orzekający pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania  

budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 49 do 

protokołu. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Giżycku przedstawiła swoją 

opinię z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu miasta za rok 2018 – załącznik nr 50 do protokołu. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy za rok 2018 i wystąpiła do rady 

miejskiej z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium – załącznik nr 51 do  

protokołu. 
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Radni nie mieli uwag do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za 

rok 2018. i podjęli uchwałę – 16 głosów za, 4 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 52 do protokołu. 

Uchwała nr XII/75/2019 – załącznik nr 53 do protokołu. 

Ad.24 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odczytał treść uchwały składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania  

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie udzielenia absolutorium  

Burmistrzowi Miasta Giżycka  za rok 2018 – załącznik nr 54 do protokołu. Skład orzekający  

RIO pozytywnie zaopiniował wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

Burmistrzowi Miasta Giżycka za rok 2018. 

Radny A. Jelec poinformował radnych o tym, że głosowanie dotyczy udzielenia absolutorium  

za prawidłowe wykonanie budżetu. Nie dotyczy innych kwestii. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odczytał wyniki głosowania radnego A. Jelca w sprawie  

udzielenia absolutorium poprzedniemu burmistrzowi miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały 

 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Giżycka została podjęta  

– 15 głosów za, 1 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania  

– załącznik nr 55 do protokołu. 

Uchwała nr XII/76/2019 – załącznik nr 56 do protokołu 

Ad.25 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa 

1. Poruszył kwestię legalności piastowania funkcji radnego z funkcją prezesa stowarzyszenia, 

które prowadzi działalność gospodarczą, z wykorzystaniem majątku miejskiego, przez 

niektórych radnych. 

Poinformował radnych, że z weryfikacji danych jednoznacznie wynika, że wszystkie te zarzuty 

są chybione. Stowarzyszenia te nie prowadzą działalności gospodarczej,  

są organizacjami pożytku publicznego. 

Radna M. Czopińska 
1. Odniosła się do propozycji burmistrza, którą przysłał radnym drogą mailową w sprawie 

kryteriów do wyboru oferenta użytkowania wieczystego po kinie Fala. 

Zaproponowała odbycie spotkania na ten temat. 

2. Zwróciła się do przewodniczącego z propozycją, aby po wakacjach zorganizował 

posiedzenie komisji w sprawie analizy ruchu turystycznego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zaproponował zorganizowanie takiego spotkania 

w drugiej połowie października.  

Zwróciła się do przewodniczących komisji o zorganizowanie spotkania, w sprawie kryteriów 

dzierżawy terenu po kinie Fala. 

Radny Ł. Zakrzewski 
1. Zaprosił wszystkich radnych zainteresowanych zagospodarowaniem terenu po kinie Fala na 

posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 01.07.2019 r. godz. 16.00. 

2. Poruszył kwestię sposobu zwoływania komisji przez przewodniczących komisji. Powiedział, 

że nie ma zawiadomień na temat posiedzeń komisji przed sesją. Tylko taka informacja znajduje 

się w zawiadomieniu o terminie sesji. Zapytał, czy w Biurze Rady Miejskiej są takie 

zawiadomienia Przewodniczących Komisji Finansów i Gospodarki i Komisji Spraw 

Społecznych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odpowiedział radnemu, że przewodniczący rady 

nie ma kompetencji nadzorczych, jeżeli chodzi o przewodniczących komisji. 

Radny Ł. Zakrzewski zapytał przewodniczącego, na jakiej podstawie posiadł wiedzę o tych 
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posiedzeniach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odpowiedział radnemu, że na podstawie 

konsultacji z przewodniczącymi komisji. 

Radny Ł. Zakrzewski zapytał przewodniczącego, czy widział zawiadomienie o posiedzeniach 

komisji podpisane przez przewodniczących komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odpowiedział radnemu, że nie ma takiego 

obowiązku. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz 
1. Nawiązał do wniosku radnego M. Łobodzińskiego, który zgłosił na posiedzeniu komisji,  

w sprawie przejścia dla pieszych w okolicy ul. Drzymały. Poinformował radnego, że odpowie 

na ten wniosek po uzgodnieniu wszystkich procedur. 

2. Ruszyła przebudowa fontanny na pasażu. 

3. Zaprosił radnych na 18 urodziny fontanny Lemora. 

4. Poruszył kwestię koncepcji zagospodarowania terenu po kinie Fala. 

5. Ruszyła wypożyczalnia miejskich rowerów. 

Radna H. Sarul 

1. Zwróciła się do radnego Ł. Zakrzewskiego z wnioskiem, prośbą, żeby zechciał zrezygnować 

ze zwołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji 1.07.2019 r. ze względu na to, że jest to miesiąc 

wypoczynku radnych. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wniosku radnej H. Sarul. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

1. Poruszył kwestie inwestycji na Placu Grunwaldzkim. Zwrócił się z prośbą do burmistrza  

o umieszczenie informacji o tej inwestycji. 

2. Odniósł się do wypowiedzi burmistrza w kwestii rowerów miejskich - koszt wypożyczenia 

roweru i miejsc, z których można wypożyczyć rower. 

Radny Paweł Andruszkiewicz 

1. Również poruszył temat wypożyczania rowerów w mieście. 

2. Poruszył kwestię ogłaszania w miesięczniku Moje Giżycko imprezy - skoki do wody. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego, w kwestii 

poruszonej w punkcie 2. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi burmistrza. 

Radny A. Jelec 
1. Poruszył kwestię zatwierdzania protokołów przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji 

niezgodnie z zapisami statutu miasta. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca. 

II Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski  
1. Zaprosił radnych na wydarzenie w lipcu - "Pływanie bez piany". 

Radny Ł. Zakrzewski 
1. Powrócił do tematu petycji mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu po kinie Fala. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta 

1. Zwrócił się do radnego Ł. Zakrzewskiego, żeby nie używał na posiedzeniach sformułowań  

o przynależności partyjnej radnych. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego. 

Radny A. Jelec odniósł się do wypowiedzi radnego. Powrócił do tematu protokołowania 

posiedzeń komisji przez pracownika Biura Rady Miejskiej. 

Radna M. Popieluch zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie wniosek radnej  

M. Popieluch. 

 Wniosek został przyjęty przez radnych - 14 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Lista z wynikami głosowania - załącznik nr 57 do protokołu. 
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Ad.26 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zamknął XII 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      dr Robert Kempa 
 

 


