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BR.0002.1.12.2019.KG-R 

Protokół nr XV/12/2019 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 25 września 2019 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 19.54 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Paweł Michał Andruszkiewicz 

2. Piotr Marek Andruszkiewicz 

3. Mirosław Boć  

4. Jacek Brzeski 

5. Małgorzata Czopińska 

6. Paweł Grzeszczak 

7. Marcin Jakowicz 

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 – przybyła na obrady o godz. 16.27 

16. Maria Popieluch 

17. Halina Marta Sarul – opuściła obrady o godz. 17.40, ponownie przybyła na obrady  

o godz. 18.10 

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.   Cezary Piórkowski   – Z-ca Burmistrza Miasta 

3.   Dorota Wołoszyn   - Skarbnik Miasta 

4. Barbara Chalecka – Łukaszewicz – Z-ca Skarbnika Miasta 

5. Mirosław Drzażdżewski  - Starosta 

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

Środowiska 

7. Jacek Markowski  - Naczelnik Wydziału Mienia 

8. Krzysztof Korczyk  - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego 

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

10. Maciej Ambroziak - Komendant Straży Miejskiej 

11.  Dariusz Klimaszewski - Kierownik Portu Ekomarina 

12. Jan Małecki  - Radca Prawny 

13. Mirosław Domysławski - 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 28.08.2019 r. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.  

5. Pytania radnych w zakresie sprawozdania burmistrza. 

6. Komunikaty i  informacje. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2019 – 2028. PROJEKT NR 1 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. PROJEKT NR 2 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. PROJEKT NR 3 

10. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 4 

11. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 5 

12. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 6 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Batorego 205055 N  

w Giżycku. PROJEKT NR 7 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

udzielonej bonifikaty. PROJEKT NR 8 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy 

Komunalnych  

w Giżycku. PROJEKT NR 9 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

oraz akcji w spółkach prawa handlowego. PROJEKT NR 10 

17. Postanowienie proceduralne Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku. PROJEKT NR 11 

18. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa otworzył XV sesję Rady Miejskiej w Giżycku.  

Stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia sesji było obecnych 20 radnych. 

Ad.2 

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

1.  Projekt uchwały C w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka. 

2.  Projekt uchwały A w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli miejskich od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz poinformował radnych, iż nie wnosi do porządku obrad 

projektu uchwały B, który radni otrzymali przed sesją, w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Giżyckiemu – dotyczy szpitala. 

Radny Ł. Zakrzewski poruszył kwestię braku projektu uchwały w programie sesji w sprawie 

rozpatrzenia skargi mieszkańca w sprawie wydania decyzji na użytkowanie nowo 

wybudowanego garażu na warsztat samochodowy. Poinformował radnych, że po wydaniu 

opinii w przedmiocie skargi  przez Komisje Rewizyjną, Przewodniczący Rady Miejskiej 

ponownie skierował tę skargę do ostatecznego rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków  

i Petycji. 

Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o przygotowanie projektu uchwały 

w kwestii skargi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych, iż w tej sprawie nie jest 

w stanie nic zmienić, ponieważ wynika to z opinii prawnej przygotowanej przez radcę 

prawnego.  
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Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego. Powiedział, że Komisja 

Skarg Wniosków i Petycji kierowała już skargi, czy wnioski do Komisji Rewizyjnej i po 

przeprowadzeniu kontroli przez Komisję Rewizyjną, sprawa była zamykana. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zwrócił się do radnego Zakrzewskiego  

o odpowiedź w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem. Poprosił o stanowisko komisji 

w tym temacie. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o: 

Projektu uchwały A w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli miejskich od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad – 20 głosów za. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 2 do protokołu. 

Projekt uchwały C w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka. 

 Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad – 19 głosów za,  

1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 3 do protokołu. 

Wniósł, aby projekt uchwały A umieścić w programie sesji, jako punkt 18 porządku obrad,  

a projekt uchwały C jako punkt 19 porządku obrad. 

 Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach. 

 Porządek obrad został przyjęty przez radnych – 20 głosów za. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

      1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 28.08.2019 r. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.  

5. Pytania radnych w zakresie sprawozdania burmistrza. 

6. Komunikaty i  informacje. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2019 – 2028. PROJEKT NR 1 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. PROJEKT NR 2 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. PROJEKT NR 3 

10. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 4 

11. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 5 

12. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 6 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Batorego 205055 N  

w Giżycku. PROJEKT NR 7 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

udzielonej bonifikaty. PROJEKT NR 8 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy 

Komunalnych  

w Giżycku. PROJEKT NR 9 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

oraz akcji w spółkach prawa handlowego. PROJEKT NR 10 

17. Postanowienie proceduralne Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku. PROJEKT NR 11 
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18. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli miejskich od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. PROJEKT A 

19. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka. 

PROJEKT C 

20. Zamknięcie sesji. 

Ad.3 

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

protokołu sesji z dnia 28.08.2019 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół – 18 głosów za, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad.4 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza  

w okresie międzysesyjnym: 

- 28.08.2019 r. wraz z delegacją z Grodziska Mazowieckiego wizyta w mieście partnerskim 

Grodziska Mazowieckiego w Austrii – poznanie rozwiązań mieszkaniowych oraz 

funkcjonowania wodociągów i kanalizacji. 

- 02.09.2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego. 

- 04.09.2019 r. – Zarząd Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie – omawiano założenia do 

Masterplanu i budżet na 2020 rok. 

- 06.09.2019 r. – posiedzenie Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka 

Odpadami. 

- 07.09.2019 r. – narodowe czytanie i Mazurskie Targi Sportów Wodnych. 

- 09.09.2019 r. – Dzień Weterana w Filharmonii w Olsztynie. 

- 10.09.2019 r. – spotkanie ze starostą i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie 

strefy płatnego parkowania. Odbyła się również dyskusja na temat szpitala. 

- 11.09.2019 r. – zawarcie z wojewodą umów na dofinansowanie budowy dróg z funduszu dróg 

samorządowych dofinansowanie do budowy drugiego etapu drogi ul. Róży Wiatrów. 

- 12.09.2019 r. – konferencja w Mrągowie „Mazury to biznes”. 

- 17.09.2019 r. – uroczystości związane z agresją Związku Radzieckiego na Polskę. 

Przekazanie policyjnego samochodu Toyota Hilux – Miasto dofinansowało zakup samochodu 

w kwocie 50.000 zł. 

- 18.09.2019 r. – spotkanie w sprawie lasu miejskiego. 

- 19.09.2019 r. – spotkanie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na  

ul. Nadbrzeżnej i na plaży. 

- 20.09.2019 r. – rajd rowerowy z przedstawicielami z miasta Sowieck. 

- 21.09.2019 r. – turniej siatkówki w COS i biegi w lesie miejskim organizowane przez 

Fundację Wielkich Jezior Mazurskich. 

- 22.09.2019 r. – regaty – mistrzostwa polski seniorów 60+. 

- 23.09.2019r. – uroczystość 15 –lecia organizacji socjalnych FOSA. 

- 24.09.2019 r. – podsumowanie „Bajkowego Lata”. 

- 25.09.2019 r. – spotkanie z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Olsztynie 

– omawiano sprawy organizacyjne związane ze szpitalem. 
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Następnie burmistrz przekazał informacje z realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3 

do protokołu i ze sprzedaży nieruchomości. 

Ad.5 

Radny Ł. Zakrzewski 

1. W zawiązaniu do informacji w zakresie sprzedaży nieruchomości na pasażu, zapytał 

burmistrza ile będzie kosztował 1m mieszkania na działce sprzedanej przez miasto. Może się 

to odbić na dużych cenach mieszkań w mieście. 

2. Na jakim etapie realizacji są: Mazurska i giżycka pętla rowerowa. 

3. Zasygnalizował problem mieszkańca na ul. Suwalskiej 21. 

Przewodniczący RM R. Kempa przypomniał radnemu, że na temat punktu 3 będzie mógł się 

wypowiedzieć w punkcie 6 porządku obrad. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz  

Ad.1 Burmistrz powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć jaka będzie cena 1m mieszkania, 

bo nie wiadomo, co tam będzie zrealizowane. 

Ad.2 W dniu dzisiejszym burmistrz podpisał dokumenty związane z ogłoszeniem. 

Radny M. Lubas 

1. Fundusz Dróg Samorządowych. Wymienił kwoty jakie otrzymały sąsiednie gminy. Zapytał, 

na ile ulic miasto wnioskowało. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że miasto otrzymało 100% 

dofinansowania, na ile wnioskowało. Wnioskowało na jedną drogę. (Róża Wiatrów). 

Starosta Powiatu M. Drzażdżewski uzupełnił odpowiedź burmistrza na temat remontu dróg 

w mieście. 

Radny M. Lubas odniósł się do wypowiedzi starosty i burmistrza. Wskazał drogi, które 

wymagają remontu. 

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

że miasto pomaga staroście w remoncie dróg powiatowych, które są w mieście. 

Radny M. Lubas odniósł się do wypowiedzi burmistrza. 

Radna M. Kaczorowska  

1. Podziękowała burmistrzowi za wymianę lustra drogowego na Alei Wojska Polskiego. 

2. Poruszyła kwestie remontu drogi przy ul. Batorego. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

1. Odniósł się do odpowiedzi burmistrza w kwestii remontu dróg i pozyskiwania funduszy na 

ten cel. 

2. Odniósł się do sprawozdania burmistrza w  kwestii podróży do Austrii. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego w punkcie 2. 

Radny Paweł Andruszkiewicz 

1. Zgłosił wniosek o wycięcie chaszczy na posesji Dąbrowskiego 4. 

2. Poruszył kwestię realizacji programu Mieszkanie +. 

3. Poruszył również kwestię kładki nad kanałem Łuczańskim i wizji lokalnej, która miała 

się odbyć 30.08.2019 r. na kładce i nie odbyła się. Co się stało 30 sierpnia, jaki był wynik 

odbioru kładki i czy nadzór budowlany wydał negatywną opinie na temat odbioru 

kładki? 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz poprosił radnego, aby pytania skierował na piśmie, 

ponieważ żadne z tych pytań nie dotyczy sprawozdania burmistrza z okresu międzysesyjnego. 

Ad.3. 30 sierpnia nie było kontroli na kładce. Będą naliczone kary, zgodnie z taryfikatorem. 
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Radny Paweł Andruszkiewicz 

4. Zwrócił się do burmistrza, aby przekazywał radnym informacje z realizacji uchwał Rady 

Miejskiej. 

5. Zapytał burmistrza, dlaczego na sesję wysyła swojego zastępcę i błędnie go informuje  

o dacie 30 sierpnia. Ta informacja była przekazana radnym przez z-cę burmistrza. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski 

Ad.5 Burmistrz nie wysyłał z-cy burmistrza na sesję, tylko w ramach swoich obowiązków 

służbowych z-ca zastępował burmistrza, który był na wyjeździe służbowym. 

Burmistrz nie wprowadził z-cy burmistrza w mylne przekazy, tylko z-ca otrzymał taką 

informację od kierownika budowy, że 30 sierpnia odbędzie się wizyta Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego na kładce.  

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz 

Ad.4  Jeżeli przewodniczący uzna, że sprawozdanie ma dotyczyć wyłącznie wykonania uchwał, 

to będzie w każdym punkcie sprawozdania odnosić się do danej uchwały. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

3. Nawiązał do wypowiedzi burmistrza i z-cy burmistrza odnośnie zapytania radnego Pawła 

Andruszkiewicza na temat kładki. 

Radny Ł. Zakrzewski  

4. Nawiązał do tematu kładki nad kanałem Łuczańskim. 

Radny M. Jakowicz 

1. Odniósł się do sprawozdania burmistrza w kwestii spotkania z dyrektorem Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Zapytał, czy była rozmowa z dyrektorem na temat zamrożenia lub 

obniżenia zarobków personelowi szpitala. 

Burmistrz Miasta WE.K. Iwaszkiewicz  

Ad.1 Odpowiedział radnemu, że na spotkaniu w sprawie szpitala rozmawiał na ten temat  

z personelem szpitala. Kolejne spotkanie z personelem jest planowane w październiku. 

Ratownictwo nie wróci do szpitala. 

Radny A. Jelec 

1. Poprosił burmistrza o doprecyzowanie kwestii wyjazdu do Austrii. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz wyjaśnił, że na zaproszenie burmistrza miasta 

partnerskiego Grodziska Mazowieckiego burmistrz pojechał do miasta partnerskiego 

Grodziska Mazowieckiego w Austrii, które nazywa się Weiz – 11 tysięczne miasto. 

Ad.6 

Starosta Powiatu M. Drzażdżewski przekazał radnym informacje związane  

z przyszłą działalnością szpitala w Giżycku. 

Radny Ł. Zakrzewski  

1. Odczytał treść listu mieszkańca – dotyczy Hurtowni materiałów budowlanych przy  

ul. Suwalskiej 21 w Giżycku. 

Radny A. Jelec 

Zwrócił się do radnego Ł. Zakrzewskiego – odczytał art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym – dotyczy formy składania interpelacji do burmistrza miasta ( w formie pisemnej). 

Do treści odczytanego przez radnego Ł. Zakrzewskiego listu odnieśli się: Burmistrz  

W.K. Iwaszkiewicz i Dyrektor MZK K. Korczyk. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do odpowiedzi dyrektora MZK. 

Poruszył kwestię sposobu składania interpelacji do burmistrza. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

1. Wniósł o zapis w protokole części wypowiedzi z-cy burmistrza, gdzie użył sowa „wojownik” 

w kontekście wypowiedzi radnego Pawła Andruszkiewicza w spr. odbioru kładki. 

Z uwagi na niesłyszalność użycia takiego słowa zarówno na nagraniu, jak i podczas obrad, 

cytat ten nie może być zapisany w protokole. 
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2. 23.09.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wezwała wykonawcę 

ronda na obwodnicy do zakończenia inwestycji i oddania jej do końca października. 

3. Odczytał odpowiedź burmistrza na wniosek radnego w sprawie obniżenia podatków – 

jaki wpływ z tego tytułu będzie miał budżet miasta Giżycka ( ok. 3.600.000 zł mniejszy 

wpływ do budżetu miasta). Zwrócił się do burmistrza z prośba, aby w przestrzeni 

publicznej znalazła się informacja, jak burmistrz zastąpi w tym roku finansowanie tej 

kwoty, jak też w przyszłości. 

Radny Paweł Andruszkiewicz  

1. Poruszył kwestię Hurtowni Materiałów Budowlanych przy ul. Suwalskiej 21. 

2. Poruszył również kwestię remontu dróg na ulicach: Wiejska, Nowowiejska, Jeziorna. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wniosków i komunikatów radnych: 

Pawła Andruszkiewicza 

Ad.1 Odpowiedział radnemu, iż zobowiązał dyrekcję MZK o zadbanie o bezpieczeństwo 

pracowników hurtowni. Teren jest ogólnodostępny. Zaopatrywanie hurtowni jest możliwe. 

Piotra Andruszkiewicza 

Ad.3 Obniżenie podatków oznacza ubytek w budżecie miasta. Jeżeli nie będzie rekompensaty 

tego ubytku, to znaczy, że pytanie, ile dróg będzie zrobionych będą się sprowadzały do 

odpowiedzenia na to pytanie, że żadnej. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz  

1. Przekazał radnym informację, że wpłynęła petycja 665 osób za utrzymaniem darmowej 

komunikacji miejskiej. 

2.  Powrócił do tematu szpitala w Giżycku. 

3.  Przekazał informacje na temat wypożyczania rowerów miejskich. 

4.  Poruszył kwestię głosowania do Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego, trwać będzie do  

7 października. Zapoznał radnych z zasadami głosowania. 

Radny M. Jakowicz  

1. Poruszył kwestię wariantów przedstawionych radnym na debacie w sprawie ratowania 

szpitala. Zwrócił się do burmistrza z prośbą o przemyślenie sprawy ze starostą. 

Radny A. Jelec 

1. Zaprosił radnych i mieszkańców Giżycka 5.10.2019 r. na Wzgórze św. Brunona na „Święto 

Ziemniaka”, które organizuje Rotary Club Giżycko. 

 2.   Odniósł się do wypowiedzi radnego Pawła Andruszkiewicza w kwestii sprzedaży działki 

przy ul. Róży Wiatrów. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca. 

3.  Zaprosił radnych i mieszkańców 6.10.2019 r. o godz. 12.00 na plażę miejską  na rozpoczęcie 

sezonu morsów giżyckich. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski 

1. Przekazał pozdrowienia od burmistrza miasta partnerskiego Kwerfurt oraz od radnych  

i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przekazał również radnym informację z pobytu  

w tym mieście wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Giżycku.  

2. Zwrócił się do przewodniczącego z prośbą o o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 

14.10.2019 r.  i w tym dniu uhonorowanie nauczycieli za wkład w edukację młodzieży. 

3. W piątek 27.09.2019 r. nastąpi przekazanie dokumentów w partnerskim mieście 

Varena, gdzie w ramach projektu transgranicznego Polska – Litwa podpisany będzie 

wniosek o dofinansowanie placów zabaw przy przedszkolach – ul. Jagiełły i Drzymały  

w Giżycku. 

4. Od dzisiaj działa nowa stołówka w Szkole Podstawowej nr 1. 

Radny Ł. Zakrzewski wypowiedział się na temat Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego  

i  pracy Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. 

Radna O. Uminowicz odniosła się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego. 
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Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi radnej O. Uminowicz. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa ogłosił 20 minut przerwy w obradach. 

Ad.7 i 8 

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

projektów uchwał. 

 Radni nie mieli pytań 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 – 2028. 

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

głosowania – załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała nr XV/87/2019 – załącznik nr 7 do protokołu 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta 

na 2019 rok. 

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

głosowania – załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała nr XV/88/2019 – załącznik nr 9 do protokołu 

Ad.9 

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

projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

 Radni nie mieli pytań. 

Uchwała została podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Uchwała nr XV/89/2019 – załącznik nr 11 do protokołu 

Ad.10 

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

projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości ( Aleja 1 Maja, ul. Królowej Jadwigi).  

Radni nie mieli pytań. 

Uchwała została podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Uchwała nr XV/90/2019 – załącznik nr 13 do protokołu 

Ad.11 

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

projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę (przy ul. Unii Europejskiej).  

Radni nie mieli pytań. 

Uchwała została podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 14 do 

protokołu. 

Uchwała nr XV/91/2019 – załącznik nr 15 do protokołu 

Ad.12 

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

projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę (przy ul. Nadbrzeżnej).  

Radni nie mieli pytań. 

Uchwała została podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 16 do 

protokołu. 

Uchwała nr XV/92/2019 – załącznik nr 17 do protokołu 

Ad.13 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Batorego. 

Radni nie mieli pytań. 

Uchwała została podjęta – 21 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 18 do 

protokołu. 



9 
 

Uchwała nr XV/93/2019 – załącznik nr 19 do protokołu 

Ad.14 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej 

bonifikaty. 

Radni nie mieli pytań. 

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

załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała nr XV/94/2019 – załącznik nr 21 do protokołu 

Ad.15 

Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał w imieniu mieszkańców, od kiedy będzie można 

wykupić od miasta miejsca na groby rodzinne. 

Naczelnik WGKiOŚ E. Unrug – Wiszowaty odpowiedziała, że miejsca na grobowce 

murowane będą wyznaczane na nowo powstającej części cmentarza przy ul. Leśnej.  

W momencie, jak zostanie zrealizowany proces inwestycyjny, miasto przystąpi do wytyczania 

miejsc. Po wytyczeniu geodezyjnym będzie można przystąpić do sprzedaży. 

Radny Piotr Andruszkiewicz zapytał, co się stanie, jeżeli nie będzie wniesiona opłata za 

miejsce (grób) po 20 latach, a grób jest zadbany. Kto i jak będzie weryfikował określenie 

zaniedbania. 

Naczelnik WGKiOŚ E. Unrug – Wiszowaty odpowiedziała, że jeżeli grób będzie zadbany,  

a opłata nie będzie uiszczona na kolejne 20 lat,  to miejsce nie będzie przeznaczone do 

ponownego zagospodarowania.  

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz uzupełnił odpowiedź naczelnik - pracownicy będą 

dokonywać oceny, czy grób jest skrajnie zaniedbany, średnio, czy mało zaniedbany.  

Na zaniedbanych grobach będzie umieszczana informacja o możliwości ponownego 

zagospodarowania miejsca grzebalnego. 

Zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały - w tytule wykreśla się słowo „ustalenia”. 

Radny Ł. Zakrzewski powiedział, że nie zagłosuje za takim projektem uchwały, w przypadku, 

gdy ocena będzie dokonywana przez urzędnika.  

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

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

głosowania – załącznik nr 22 do protokołu. 

Uchwała nr XV/95/2019 – załącznik nr 23 do protokołu 

Ad.16 

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

projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

Radni nie mieli pytań. 

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

załącznik nr 24 do protokołu. 

Uchwała nr XV/96/2019 – załącznik nr 25 do protokołu 

Ad.17 

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

projektu postanowienia proceduralnego w sprawie zasad wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Giżycku. 

Radni nie mieli pytań. 

Postanowienie zostało przyjęte przez radnych  – 21 głosów za.  Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 26 do protokołu. 

Postanowienie – załącznik nr 27 do protokołu 
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Ad.18 

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

projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli miejskich od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych. 

Radni nie mieli pytań. 

Uchwała została podjęta – 21 głosów za.  Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 28 do 

protokołu. 

Uchwała nr XV/97/2019 – załącznik nr 29 do protokołu 

Ad.19 

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

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka. 

Radni nie mieli pytań. 

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

załącznik nr 30 do protokołu. 

Uchwała nr XV/97/2019 – załącznik nr 31 do protokołu 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa podziękował zebranym za udział w obradach  

i zamknął XV 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


