BR.0002.1.11.2019.K.G-R
Protokół nr XIV/11/2019
sesji Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 19.34
W obradach uczestniczyli radni:
1. Paweł Michał Andruszkiewicz
2. Piotr Marek Andruszkiewicz – przybył na obrady o godz. 16.04
3. Mirosław Boć
4. Małgorzata Czopińska
5. Paweł Grzeszczak
6. Andrzej Jelec
7. Małgorzata Kaczorowska
8. Robert Kempa
9. Jerzy Kunda
10. Mirosław Lubas
11. Marcin Łobodziński
12. Beata Jadwiga Łukaszewicz
13. Jadwiga Małgorzata Mistera - opuściła obrady o godz. 18.25
14. Maria Popieluch
- opuściła obrady o godz. 19.04
15. Halina Sarul
16. Jan Sekta
17. Andrzej Szocik
18. Olga Uminowicz
19. Łukasz Zakrzewski
Nieobecni radni: Jacek Brzeski, Marcin Jakowicz
Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza składu rady w obradach uczestniczyli:
1. Cezary Piórkowski - Z-ca Burmistrza Miasta
2. Arkadiusz Połojański – Sekretarz Miasta
3. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Powiatu Giżyckiego
4. Karol Walinowicz - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji
5. Barbara Chalecka – Łukaszewicz – Z-ca Skarbnika Miasta
6. Piotr Szulc - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
7. Marta Dąbrowska
- Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury
8. Marian Mieńko
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
9. Krzysztof Korczyk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego
10. Robert Przybylski
- Kierownik Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
11. Maciej Ambroziak - Komendant Straży Miejskiej
12. Piotr Wojtkiewicz - Radca Prawny
13. Anna Bernatowicz - Nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 4
14. Emilia Gromadzka - Nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Giżycku
15. Szymon Grabowski - Główny Specjalista w Biurze Informatyki
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 25.06.2019 r.
4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 30.07.2019 r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Pytania
radnych
w zakresie sprawozdania burmistrza.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Giżycko na lata 2019 – 2028. PROJEKT NR 1
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. PROJEKT NR 2
8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku z obowiązku realizacji
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami, albo na ich rzecz. PROJEKT NR 3
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Giżycku. PROJEKT NR 4
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku. PROJEKT NR 5
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. PROJEKT NR 6
12. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na
ławników. PROJEKT NR 7
13. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji
o kandydatach na ławników. PROJEKT NR 8
14. Komunikaty i informacje.
15. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa otworzył XIV sesję Rady Miejskiej w Giżycku.
Stwierdził
prawomocność
obrad.
Podczas
otwarcia
sesji
było
obecnych
18 radnych. Następnie powitał zebranych.
Ad.2
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa wniósł o wprowadzenie do porządku obrad
punktu:
1. Przyjęcie ślubowania nauczycieli i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego – punk 3 porządku obrad.
2. Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie szpitala w Giżycku. –
punkt 4 porządku obrad.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek nr 1 – 19 głosów za oraz wniosek nr 2 – 19 głosów
za.
Porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie ślubowania nauczycieli i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Mianowanego.
4. Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie szpitala w Giżycku.
5. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 25.06.2019 r.
6. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 30.07.2019 r.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Pytania radnych
w zakresie sprawozdania burmistrza.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Giżycko na lata 2019 – 2028. PROJEKT NR 1
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9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. PROJEKT NR 2
10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku z obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz. PROJEKT NR 3
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Giżycku. PROJEKT NR 4
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku. PROJEKT NR 5
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. PROJEKT NR 6
14. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
PROJEKT NR 7
15. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników. PROJEKT NR 8
16. Komunikaty i informacje.
17. Zamknięcie sesji.
Ad.3
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poprosił nauczycielki: Panią Annę Bernatowicz
i Panią Emilię Gromadzką do złożenia ślubowania, w związku z nadaniem im stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego. Odczytał rotę ślubowania – załącznik nr 2 do
protokołu.
Pani Anna Bernatowicz i Pani Emilia Gromadzka złożyły ślubowanie
Następnie Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski wręczył Pani Annie Bernatowicz i Pani
Emilii Gromadzkiej akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Ad.4
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odczytał treść projektu oświadczenia Rady
Miejskiej w Giżycku w sprawie Szpitala Powiatowego w Giżycku.
Głos w sprawie sytuacji w szpitalu, współpracy miasta ze starostwem powiatowym oraz
udzielenia
pomocy
ze
strony
miasta
w
procesie
ratowania
szpitala
w Giżycku zabrali: Starosta Mirosław Drzażdżewski, radny Paweł Andruszkiewicz,
Z-ca Burmistrza Cezary Piórkowski, radny Piotr Andruszkiewicz, Przewodniczący RM
Robert Kempa, Wiceprzewodniczący RM Jan Sekta oraz radna Małgorzata Czopińska.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie przyjęcie przez
radnych oświadczenia w sprawie szpitala.
Oświadczenie zostało przyjęte – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania –
załącznik nr 3 do protokołu.
Oświadczenie – załącznik nr 4 do protokołu
Ad.5
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą wnieść uwagi do
protokołu sesji z dnia 25.06.2019 r.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania
– załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą wnieść uwagi do
protokołu sesji z dnia 30.07.2019 r.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania
– załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.7
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski przedstawił radnym sprawozdanie z działalności
burmistrza w okresie międzysesyjnym:
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26.06.2019 r. – spotkanie w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie w Mikołajkach
w sprawie Mazurskiej Pętli Rowerowej. Udzielono również absolutorium zarządowi
stowarzyszenia.
27.06.2019 r – Walne Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka
Odpadami - udzielenie absolutorium zarządowi.
Tego samego dnia odbyło się spotkanie w Spółce Aglomeracja.
01.07.2019 r. – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie
w Mikołajkach – analiza przystąpienia nowych gmin do stowarzyszenia.
Tego samego dnia odbyło się spotkanie w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie na temat
aktualizacji strategii Wielkie Jeziora Mazurskie.
08.07.2019 r. – piknik polsko – amerykański – początek obchodów święta wojska.
09.072019 r. – posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami –
dot. podwyższenia cen za odbiór odpadów.
10.07.2019 r. – Rada budowy ronda przy ul. Świderskiej. Oceniono zaangażowanie
wykonawcy jako niewystarczające. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako
inwestor wyznaczyła ostateczny termin zakończenia budowy 30.08.2019 r.
11.07.2019 r. – obchody święta policji.
15.07.2019 r. – spotkanie w Mikołajkach z Wodami Polskimi – przebudowa kanału
Łuczańskiego.
22.07.2019 r. – spotkanie w sprawie lasu miejskiego.
24.07.2019 r. – w Ełku odbyło się spotkanie z Ministrem Arturem Soboniem Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Omawiano szanse na środki finansowe na rozwój
regionu.
25.07.2019 r. – spotkanie ze starostą w sprawie szpitala.
Tego samego dnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie na temat lasu miejskiego.
05.08.2019 r. delegacja do Dubna – obchody święta Dubna.
20.08.2019 r. - w Mikołajkach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora
Mazurskie – Mazurska Pętla Rowerowa.
21.08.2019 r. – odbyło się Zgromadzenie Wspólników GTBS – dokonano podwyżki czynszu
o 2 zł.
22.08.2019 r. – burmistrz gościł delegację z Sowiecka z Obwodu Kaliningradzkiego –
podpisano umowę w ramach wspólnego programu Polska – Rosja – budowa ścieżek
rowerowych wokół twierdzy, renowacja muru Carnota, remont oświetlenia.
Następnie z-ca burmistrza przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w kresie
międzysesyjnym:
29.06.2019 r. – otwarcie VIII Giżyckich Dni Oldtimerów. Odbyły się regaty.
30.06.2019 r. – na pasażu odbył się Jarmark św. Brunona.
03.07.2019 r. – spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli.
04.07.2019 r. – Bajkowe Lato.
10.07.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego – prezentacja strategii
rozwoju województwa.
Tego samego dnia odbyło się wyłożenie planu zagospodarowania osiedla Wilanów.
15.07.2019 r. – posiedzenie zespołu roboczego do spraw szpitala.
20.07.2019 r. – na terenie Ekomariny odbyła się impreza „dzieciaki do Rakiet”.
01.08.2019 r. – spotkanie z partnerami projektu „Rehabilitacja kręgosłupa”.
Tego samego dnia odbyły się obchody 75 lecia powstania warszawskiego.
02.08.2019 r. – odbyło się drugie posiedzenie zespołu roboczego w sprawie szpitala.
03 i 04 .08.2019 r. – Air Show. Goszczono w tych dniach ambasadora Meksyku. Odbyły się
również spotkania z przedstawicielami innych samorządów.
11.08.2019 r. na zaproszenie marszałka województwa – premiera filmu Faraon.
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Tego samego dnia odbyła się wizyta przedstawicieli Chorwacji.
16.08.2019 r. – otwarcie XXVI Mistrzostw Polski Jachtów Kabinowych z udziałem
Wicemarszałka Województwa Marcina Kuchcińskiego.
- Święto Twierdzy Boyen.
Ponadto z-ca burmistrza przedstawił informację z realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik
nr 7 do protokołu i informację o sprzedanych nieruchomościach przez Gminę Miejską.
Radny M. Boć
1. Poruszył kwestię budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Świderskiej, Obwodowej
i Nowowiejskiej.
2. Zapytał burmistrza, czy byłoby możliwe, aby w budżecie miejskim zaplanowano zakup
robotów, które są kompatybilne ze środowiskiem programistycznym.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa
1. Również poruszył kwestię
budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Świderskiej,
Obwodowej i Nowowiejskiej.
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział na zapytania radnych M. Bocia
i R. Kempy:
Ad.1 Miasto jest poza obszarem decyzyjnym w kwestii budowy ronda. Jest to sprawa pomiędzy
inwestorem Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcą.
M. Bocia
Ad.2 Burmistrz udzieli pisemną odpowiedź.
Radny A. Jelec
1. Poruszył kwestię budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Świderskiej, Obwodowej
i Nowowiejskiej. Powiedział, że należałoby się zastanowić nad wystąpieniem do
GDDKiA o naprawienie szkód jakie zostały wyrządzone przez przeciąganie się procesu
wykonawczego.
2. Kiedy będzie otwarty ruch w obie strony na remontowanym odcinku drogi na Alei
1 Maja.
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu A. Jelcowi
Ad.1 Przekaże burmistrzowi sugestię radnego.
Ad.2 Burmistrz wystąpi z zapytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych.
Radna M. Kaczorowska
1. Poruszyła kwestię budowy wzniesienia na drodze przy Alei Wojska Polskiego,
zapytała, czy będzie więcej takich wzniesień na tej drodze.
2. Zwróciła się o zdemontowanie lustra drogowego i zamontowanie drugiego lustra,
ponieważ obecne oddala pojazdy.
Naczelnik WPiI K. Walinowicz odpowiedział radnej M. Kaczorowskiej
Ad. 1 Będzie jedno przejście wyniesione w miejscu wskazanym przez radną. Nie ma
możliwości wybudowania tam progów zwalniających.
Ad.2 Mieszkańcy są zadowoleni z obecnego lustra.
Radna M. Kaczorowska odniosła się do odpowiedzi naczelnika.
Z-ca Burmistrza C. Piórkowski zaproponował radnej wizualizację wyjazdu z osiedla
i widoczności samochodów w obecnym lustrze w piątek o godz. 11.00.
Radny Piotr Andruszkiewicz
1. Dlaczego TVP Info nie miało w swojej letniej ofercie Giżycka, czy TVP Info złożyło
dla miasta taką ofertę.
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski poinformował radnego, iż przekaże to pytanie
burmistrzowi, celem sprawdzenia, czy była taka oferta.
Radny Paweł Andruszkiewicz
1. Zapytał z-cę burmistrza, kiedy będzie otwarta kładka i dlaczego nie przed 1 września
2019 r.
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Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że kładka jako obiekt
użyteczności publicznego musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa i musi podlegać
sprawdzeniu zanim zostanie oddana do użytku.
Radny Paweł Andruszkiewicz
2. Poprosił o harmonogram, do kogo i kiedy były kierowane pisma w sprawie ronda od
momentu powstania opóźnień z jego budową.
3. Poprosił również z-cę burmistrza o podobny harmonogram w sprawie szpitala.
4. Poruszył kwestię obserwatorium w Szkole Podstawowej nr 7 – ile dzieci z tego korzysta,
ile jest godzin pozalekcyjnych, ilu nauczycieli prowadzi takie zajęcia, ile miasto
dokłada do tych godzin nauczycielom.
5. Czy istnieje harmonogram naprawy ulic na osiedlu Wilanów i czy jest dostępny do
wglądu.
6. Czy został złożony wniosek do wojewody o dofinansowanie do remontu ul. Sadowej.
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział na pytania radnego Pawła
Andruszkiewicza:
Ad.6 Wniosek został złożony.
Odpowiedzi na pozostałe pytania będą udzielone pisemnie.
Radna M. Kaczorowska powróciła do tematu opóźnień z oddaniem do użytku kładki nad
kanałem Łuczańskim. Poruszyła kwestię inspektora nadzoru budowlanego, który jest
odpowiedzialny za oddanie kładki do użytku.
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odniósł się do wypowiedzi radnej.
Radna M. Czopińska powiedziała, że jest ciekawa powodów, przez które została wyrażona
zgoda na przedłużenie terminu wykonania tej inwestycji.
Odniosła się do zapytań radnego Pawła Andruszkiewicza w kwestii harmonogramu czynności
ze strony burmistrza, związanych z opóźnieniem w budowie ronda. Zaproponowała
zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad i skierowanie powyższych pytań do przedstawiciela.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa ogłosił 15 minut przerwy w obradach.
Ad.8 i 9
Radny M. Lubas poruszył kwestię zapisu w budżecie na kwotę 90.000 zł na prowadzenie zajęć
sportowych. Zapytał, ilu trenerów obejmie podwyżka. Czy jest to spowodowane zwiększeniem
ilości godzin pracy trenerów, o jaką stawkę jest zwiększone wynagrodzenie i czy wszyscy
trenerzy dostaną taką samą kwotę podwyżki.
Dyrektor MOSiR M. Mieńko odpowiedział radnemu, że proponował dla wszystkich trenerów
jednakową stawkę za ich pracę. Stawki te przewidziane są w terminie od końca września do
końca roku.
Radny M. Lubas zapytał dyrektora, jak będzie wyglądała sytuacja w następnym roku
wszystkich trenerów w MOSiR.
Dyrektor MOSiR M. Mieńko odpowiedział radnemu, że niedługo radni dowiedzą się,
w momencie składania projektu budżetu na przyszły rok.
W tym roku średnia kwota brutto wynosi ok. 2000 zł.
Radna M. Czopińska podziękowała za podwyżki płac trenerów.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 –
2028.
Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami
głosowania – załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała nr XIV/79/2019 – załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
miasta na 2019 rok.
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Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania –
załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała nr XIV/80/2019 – załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.10
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy mają pytania do projektu
uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz.
Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania –
załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała nr XIV/81/2019 – załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.11
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy mają pytania do projektu
uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.
Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania –
załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała nr XIV/82/2019 – załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12
Radny Paweł Andruszkiewicz zasugerował, iż na ul. Rolniczej są miejsca, gdzie mogłyby
powstać plenerowe siłownie, bądź mini boiska do gry w piłkę. Jeżeli w planie jest wskazane,
że jest to teren drogi publicznej, to czy w przyszłości przystopuje to utworzenie siłowni
zewnętrznej.
Naczelnik WPiI K. Walinowicz odpowiedział radnemu, iż są przepisowe odległości takich
urządzeń od pasa drogi publicznej. Przy uwzględnieniu tych odległości siłownia tam się nie
mieści.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta – 15 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami
głosowania – załącznik nr 16 do protokołu.
Radca Prawny P. Wojtkiewicz przypomniał, iż do planu były zgłoszone uwagi, które należy
przegłosować.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych, iż głosowanie było
przedwczesne, ponieważ najpierw należy przegłosować każdą z uwag.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta odczytał treść uwagi nr 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie uwagę nr 1.
Uwaga nr 1 – 12 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania
– załącznik nr 17 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta odczytał treść uwagi nr 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie uwagę nr 2.
Uwaga nr 2 – 13 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania
– załącznik nr 18 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta odczytał treść uwagi nr 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie uwagę nr 3.
Uwaga nr 3 – 13 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania
– załącznik nr 19 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta odczytał treść uwagi nr 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie uwagę nr 4.
Uwaga nr 4 – 13 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania
– załącznik nr 20 do protokołu.
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Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku.
Uchwała została podjęta – 13 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się. Lista
z wynikami głosowania – załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała nr XIV/83/2019 – załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.13
Radny Ł. Zakrzewski jako Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji poinformował
radnych o terminie rozpatrzenia petycji oraz postępowaniu przeprowadzonym przez tę komisję
w sprawie petycji.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji (dotyczy odstąpienia od sprzedaży gruntu zabudowanego
budynkiem dawnego kina Fala).
Uchwała została podjęta – 13 głosów za, 5 przeciw. Lista z wynikami głosowania –
załącznik nr 23 do protokołu.
Uchwała nr XIV/84/2019 – załącznik nr 24 do protokołu.
Ad.14
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych, iż zgodnie z przepisami
rada jest zobowiązana do podjęcia uchwały tej i kolejnej, które warunkują proces powołania
ławników. Zwrócił się do radnych o wskazanie kandydatów do pracy w zespole do
zaopiniowania kandydatów na ławników.
Radny Ł. Zakrzewski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Andruszkiewicza.
Radny Piotr Andruszkiewicz wyraził zgodę.
Radna M. Czopińska zgłosiła kandydaturę przewodniczącego M. Kempy.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa wyraził zgodę.
Radna M. Kaczorowska zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącego Jana Sekty.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta zgłosił kandydaturę radnego M. Bocia
i J. Kundy.
Radny M. Boć wyraził zgodę.
Radny J. Kunda wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta zgłosił kandydaturę radnej O. Uminowicz.
Radna O. Uminowicz wyraziła zgodę.
Radny A. Jelec zgłosił kandydaturę radnej B. Łukaszewicz.
Radna B. Łukaszewicz wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały
w składzie radnych zgłoszonych przez radę.
Uchwała została podjęta – 18 głosów za Lista z wynikami głosowania – załącznik
nr 25 do protokołu.
Uchwała nr XIV/85/2019 – załącznik nr 26 do protokołu.
Ad.15
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy mają pytania do treści
projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 18 głosów za. Lista z wynikami głosowania
– załącznik nr 27 do protokołu.
Uchwała nr XIV/86/2019 – załącznik nr 28 do protokołu.
Ad.16
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa
1. Przekazał radnym informacje ze spotkań, na których omawiano temat związany
z przyszłością lasu miejskiego w Gajewie.
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Radny Piotr Andruszkiewicz
1. Podziękował burmistrzowi za realizację interpelacji na temat postawienia przenośnej
toalety w parku przy ul. Sienkiewicza.
2. Zapytał, czy jeszcze jest aktualny remont sali konferencyjnej?
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski zwrócił się do rodnych, aby pytania zadawane przez
radnych w tym punkcie porządku obrad kierować na piśmie do burmistrza.
1. Burmistrz objął patronatem zbiórkę pieniędzy na operację 10 letniego mieszkańca
Giżycka.
2. W parku przy ul. Sienkiewicza zaczął funkcjonować projekt „Łąki kwietne”.
3. 04.09.2019 r. w 175 rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Twierdzy
Boyen będzie dzień otwarty twierdzy.
4. 31.08.2019 r. odbędą się obchody 5 urodzin streetworking´u w Giżycku - piknik
rodzinny przy ul. Wilanowskiej.
5. 14.09.2019 r. w Ekomarinie odbędzie się „Święto Bańki Mydlanej”.
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa
1. Przekazał pozdrowienia z partnerskiego miasta Querfurtu.
Radny A. Jelec
1. Zaprosił radnych na zlot pojazdów zabytkowych 21-22.09.2019 r. na Twierdzy Boyen.
Podziękował władzom miasta za udostępnienie twierdzy uczestnikom XVIII
Międzynarodowego Rejsu Wymiany Młodzieży.
Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski zaprosił radnych 01.09.2019 r. do parku Rogera
Goemaere´a na uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Radny Piotr Andruszkiewicz
2. Poruszył kwestię przekazywanie zaproszeń radnym w formie elektronicznej. Zgłosił
wniosek - jeżeli są przekazywane w takiej formie, to żeby nie przekazywać zaproszeń
w formie papierowej.
3. Zaprosił radnych 29.08.2019 r. godz. 16.00 do Ekomariny na spotkanie z Marszałkiem
Senatu RP Panem Karczewskim.
Ad.17
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zamkną XIV sesję VIII kadencji 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
Krystyna Gruszecka – Rosłoń

Przewodniczył
dr Robert Kempa
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