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BR.0002.1.13.2019.KG-R 

Protokół nr XVI/13/2019 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 9 października 2019 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 17.04 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Paweł Michał Andruszkiewicz 

2. Piotr Marek Andruszkiewicz 

3. Mirosław Boć  

4. Małgorzata Czopińska 

5. Paweł Grzeszczak 

6. Marcin Jakowicz  

7. Andrzej Jelec  

8. Małgorzata Kaczorowska  

9. Robert Kempa 

10. Jerzy Kunda 

11. Mirosław Lubas - opuścił obrady o godz. 16.55 

12. Marcin Łobodziński 

13. Beata Jadwiga Łukaszewicz  

14. Jadwiga Małgorzata Mistera  

15. Maria Popieluch 

16. Halina Marta Sarul 

17. Jan Sekta - przybył na obrady o godz. 16.07 

18. Łukasz Zakrzewski 

Nieobecni radni: Jacek Brzeski, Andrzej Szocik, Olga Uminowicz 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu 

 

Spoza składu rady w obradach uczestniczyli: 

1.  Wojciech Karol Iwaszkiewicz  – Burmistrz Miasta 

2.   Arkadiusz Połojański  - Sekretarz Miasta 

3.   Dorota Wołoszyn   - Skarbnik Miasta 

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

5.   Adam Baran   - Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania i Inwestycji 

12. Piotr Wojtkiewicz  - Radca Prawny 

13. Mirosław Domysławski - Główny Specjalista w Biurze Informatyki 

14. Lokalni przedsiębiorcy 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu obszaru opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we 

wschodniej części miasta. 

3. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

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

Stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia sesji było obecnych 17 radnych. 

Przypomniał radnym, iż sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przypomniał, iż do programu sesji radni otrzymali 

również dwa projekty uchwał:   
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- A w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 

2019 – 2028. 

- B w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. 

Wyjaśnił, iż środki finansowe zapisane w projekcie uchwały mają zapewnić działanie Spółki 

„Giżycka Ochrona Zdrowia. Są to wydatki konieczne do czasu uruchomienia szpitala. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku 

obrad o dwa projekty: 

Projekt A – został wprowadzony do porządku obrad – 17 głosów za. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 2 do protokołu. 

Projekt B - został wprowadzony do porządku obrad – 17 głosów za. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu obszaru opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we 

wschodniej części miasta. 

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

w Giżycku na lata 2019 – 2028. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. 

5. Zamknięcie sesji. 

Ad.2 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz zreferował projekt uchwały. Wyjaśnił, iż w toku 

prowadzonej procedury planistycznej, na etapie składania uwag do projektu planu, wpłynęły 

liczne uwagi od lokalnych przedsiębiorców wskazujące na fakt, iż ustalenie wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 20% uniemożliwi dalszy rozwój 

przedsiębiorstw prowadzących na terenie objętym sporządzeniem nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu uniemożliwia utrzymanie wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej na poziomie 20% w przypadku prac modernistycznych przedsiębiorstw 

wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Głos na temat powyższego projektu uchwały zabrali również przedsiębiorcy, którzy 

przybyli na obrady. 

 

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali również radni: Paweł Andruszkiewicz, 

Maria Popieluch, Ł. Zakrzewski, Mirosław Boć, Mirosław Lubas oraz burmistrz 

Wojciech Iwaszkiewicz. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa po zakończeniu dyskusji poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 Uchwała w sprawie zmiany zakresu obszaru opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej 

części miasta została podjęta – 17 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 4 do protokołu. 

Uchwała nr XVI/99/2019 – załącznik nr 5 do protokołu 

Ad 3 i 4 

Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał burmistrza, kto zostanie prezesem Spółki „Giżycka 

Ochrona Zdrowia”. 
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Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że jest mowa o kandydacie, a nie  

o prezesie. W związku z tym nie może ujawniać żadnych danych, bo nie ma takiego 

upoważnienia. Obojętnie, kto zostanie prezesem, zapewnione jest jego wynagrodzenie. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi burmistrza. Powiedział, że chciałby 

wiedzieć kto zostanie prezesem, bo są na to przeznaczone pieniądze wszystkich mieszkańców. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz powiedział, że są przepisy RODO i inne przepisy, które 

zabraniają ujawniania danych kandydatów. Będzie kontrakt, będzie ogłoszenie, kto jest 

prezesem. Obecnie jest mowa o kandydatach i zapewnieniu wynagrodzenia zatrudnionego 

prezesa. 

Radna M. Czopińska zapytała skarbnik w jaki sposób wyliczono kwotę 150.000 zł. 

Skarbnik Miasta D. Wołoszyn odpowiedziała radnej, że koszty, które zostały wzięte pod 

uwagę, to wynagrodzenie zarządu, głównie prezesa, zużycie materiałów, abonamenty, 

oprogramowanie, wynajem biura. To jest na okres pół roku. 

Radny A. Jelec przypomniał, iż radni rozmawiają o przeznaczeniu kwoty 150.000 zł na 

pokrycie zobowiązań wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego Giżycka Ochrona 

Zdrowia, a nie o zatrudnieniu personelu tej spółki. Za finanse gminy odpowiada burmistrz, rada 

jest organem uchwałodawczym. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego A. Jelca. Powiedział,  

że kwota ta będzie przeznaczona na okres pół roku. Zapytał burmistrza, czy w związku z tym, 

że będzie to szpital miejski, czy prowadził rozmowy z innymi sąsiednimi  gminami, kto i jakie 

koszty będzie ponosił. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, iż uważa, że szpital powinien być jako 

jednoosobowa spółka na początkowym etapie decyzyjnym. Przypomniał, że podczas debaty na 

temat szpitala, każdy z samorządów zadeklarował, że jest w stanie wspomóc szpital w Giżycku. 

W przyszłości szpital może być wielosamorządowy. 

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 – 13 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała nr XVI/100/2019 – załącznik nr 7 do protokołu 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu miasta na 2019 rok. 

 Uchwała została podjęta – 13 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała nr XVI/101/2019 – załącznik nr 9 do protokołu 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zamknął XVI 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 
 

 


