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BR.0002.1.15.2019.KG-R 

 

Protokół nr XVIII/15/2019 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 16.48 

 

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. Robert Kempa 

9. Jerzy Kunda 

10. Mirosław Lubas 

11. Marcin Łobodziński 

12. Beata Jadwiga Łukaszewicz  

13. Maria Popieluch 

14. Halina Marta Sarul 

15. Jan Sekta 

16. Andrzej Szocik 

17. Olga Anna Uminowicz 

18. Łukasz Zakrzewski 

Nieobecni radni: Jacek Brzeski, Małgorzata Kaczorowska, Jadwiga Mistera 

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.   Jan Małecki   - Radca Prawny 

6.   Mirosław Domysławski   - Główny Specjalista w Biurze Informatyki 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2019 – 2028. PROJEKT NR 1 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2019. 

PROJEKT NR 2 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 3 

5. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

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

i stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia sesji było obecnych 18 radnych. 

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

z dnia 15.11.2019 r. – załącznik nr 2 do protokołu 
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Ad.2 i 3 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz poinformował radnych o tym , że odbył się przetarg na 

jeden z lokali użytkowych na parterze budynku Lasów Państwowych przy ul. Słowiańskiej  

2,  i że gmina miejska może skorzystać z prawa pierwokupu  tego lokalu z przeznaczeniem na  

Środowiskowy Dom Samopomocy. Termin skorzystania z prawa pierwokupu upływa z dniem 

25 listopada 2019 r. Poruszył również kwestię wydatków na zakup nowego samochodu. 

Radna M. Czopińska uzupełniła wypowiedź burmistrza. Poinformowała radnych,  

iż warunkiem, aby otrzymać jakiekolwiek finansowanie na Dom Samopomocy jest lokal. 

Radny M. Boć zapytał burmistrza, w jakim stanie technicznym są te pomieszczenia i czy kwota 

przeznaczona na uruchomienie działalności w tych pomieszczeniach jest wystarczająca, czy 

miasto będzie musiało przeznaczyć pieniądze dodatkowe na przystosowanie pomieszczeń i jaki 

wkład finansowy wnosi powiat. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że prawo pierwokupu może 

wykonać miasto i to będzie majątek miasta. Miasto może to wypożyczyć bądź wydzierżawić. 

Środki na adaptację będą pochodziły od wojewody. 

Radny M. Lubas zapytał, czy lokal jest wystarczający na prowadzenie Domu Samopomocy. 

Zasugerował wygospodarowanie miejsca na prowadzenie takiej działalności w budynku 

Centrum Integracji Społecznej. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że rodzice chorych osób 

wskazywali, że najbardziej pożądaną lokalizacją jest lokal w budynku przy ul. Słowiańskiej 2. 

Przypomniał, iż nadleśnictwo będzie zbywało kolejny lokal w przyszłym roku i też miasto 

będzie mogło skorzystać z prawa pierwokupu. Łącznie dwa lokale stanowią ok. 200 m 2. 

Radny Piotr Andruszkiewicz poruszył kwestię Leśnego Przedszkola w okolicach Twierdzy 

Boyen. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że jest negatywna opinia konserwatora 

zabytków i będzie nowy projekt uchwały, który radni otrzymają na kolejną sesję. 

Radny J. Sekta zapytał burmistrza, dlaczego miasto nie kupuje drugiej części pomieszczeń na 

parterze budynku. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział, że miasto może skorzystać z tej nieruchomości, 

która była przedmiotem przetargu. 

Radny J. Kunda zapytał, kto wygrał przetarg na zakup pomieszczeń. 

Radca Prawny J. Małecki odpowiedział, że jest to komornik. 

Radny Ł. Zakrzewski zapytał ile jest osób niepełnosprawnych, które potrzebują takiej 

pomocy. 

Radny M. Boć przypomniał, iż radni dyskutują nad zmianą budżetu. Zwrócił się z prośbą do 

przewodniczącego o przejście do meritum sprawy. 

Radny J. Sekta odniósł się do wypowiedzi radnego M. Bocia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lat 2019 – 

2018. 

 Uchwała została podjęta – 17 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 3 do protokołu. 

Uchwała nr XVIII/113/2019 – załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta na 2019 rok. 

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

załącznik nr 5 do protokołu. 

Uchwała nr XVIII/114/2019 – załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad.4 

Radny Ł. Zakrzewski ponowił pytanie, ile jest osób niepełnosprawnych, które potrzebują 

takiej pomocy. 

Radna M. Czopińska odniosła się do wypowiedzi radnego M. Lubasa. Poinformowała 

radnych, iż w trakcie spotkań analizowane były różne nieruchomości na terenie miasta  

i różnych gmin. Środowiskowe Domy Samopomocy nie mogą też być duże.  

Obecnie jest 8 -10 osób. Jeżeli uda się miastu dokupić następną część nieruchomości, to takich 

osób będzie około 20. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie nabycia nieruchomości. 

 Uchwała została podjęta – 17 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała nr XVIII/115/2019 – załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zamknął XVIII 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 

 

 

 

 


