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BR.0002.1.16.2019.KG-R 

Protokół nr XIX/16/2019 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 19.49 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Paweł Michał Andruszkiewicz 

2. Piotr Marek Andruszkiewicz – opuścił obrady o godz. 19.12 

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  

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.   Cezary Piórkowski   – Z-ca Burmistrza Miasta 

3.   Dorota Wołoszyn   - Skarbnik Miasta 

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

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

Środowiska 

6. Adam Baran  - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

9. Danuta Wasilewska - Kierownik Referatu Podatkowego 

10. Marian Mieńko  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

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

12. Maciej Ambroziak - Komendant Straży Miejskiej 

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

14. Natalia Żadziłko  - Inspektor w Wydziale Mienia 

14. Jan Małecki  - Radca Prawny 

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 30.10.2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 19.11.2019 r. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Pytania radnych w zakresie sprawozdania burmistrza. 

7. Komunikaty i informacje. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Giżycko w roku 

szkolnym 2018/19. 

9. Projekt uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody  

i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 1 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 2 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. PROJEKT NR 3 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/68/2018 Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/29/2017 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka terenu zawartego 

między ulicami: Warszawska, Wodociągowa, Jagiełły, Daszyńskiego, Aleja 1 Maja i Placem 

Grunwaldzkim uchwalonego uchwałą nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 

2006 r. PROJEKT NR 4 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Giżycko na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

PROJEKT NR 5 

14. Projekt uchwały w sprawie skargi na radnego. PROJEKT NR 6 

15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7 

16. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8 

17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego – garażu. PROJEKT NR 9 

18. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

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

Stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia sesji było obecnych 21 radnych. 

Przypomniał radnym, iż poza programem sesji i projektami uchwał jakie otrzymali wcześniej, 

wpłynęły dodatkowe projekty uchwał: 

A w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 

– 2028. 

B w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. 

C w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Radny Ł. Zakrzewski poruszył kwestię projektu uchwały grupy sześciu radnych w sprawie 

inicjatywy uchwałodawczej, który wpłynął do Biura Rady Miejskiej 20 listopada 2019 r. 

Do wypowiedzi radnego odnieśli się: Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa, Burmistrz 

W.K. Iwaszkiewicz i Sekretarz Miasta A. Połojański. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad: 

1) Projekt uchwały oznaczony literą A. 

 Wniosek został przyjęty przez radnych – 19 głosów za, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 2 do protokołu. 

2)  Projekt uchwały oznaczonego literą B. 

 Wniosek został przyjęty 20 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 3 do protokołu. 

3) Projekt uchwały oznaczony literą C. 
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Wniosek został przyjęty – 15 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 głos 

nieoddany. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący zaproponował, aby projekty uchwał w kolejności A,B,C wprowadzić do 

porządku obrad po punkcie 7. 

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonych zmianach. 

 Radni przyjęli porządek obrad – 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. 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 30.10.2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 19.11.2019 r. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Pytania radnych w zakresie sprawozdania burmistrza. 

7. Komunikaty i informacje. 

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

Giżycko na lata 2019 – 2028. 

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

10. Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Giżycko w roku 

szkolnym 2018/19. 

12. Projekt uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody  

i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 1 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 2 

14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. PROJEKT NR 3 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/68/2018 Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/29/2017 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka terenu zawartego 

między ulicami: Warszawska, Wodociągowa, Jagiełły, Daszyńskiego, Aleja 1 Maja i Placem 

Grunwaldzkim uchwalonego uchwałą nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 

2006 r. PROJEKT NR 4 

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Giżycko na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

PROJEKT NR 5 

17. Projekt uchwały w sprawie skargi na radnego. PROJEKT NR 6 

18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7 

19. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8 

20. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego – garażu. PROJEKT NR 9 

21. Zamknięcie sesji. 

Ad.3 

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

protokołu sesji z dnia 30.10.2019 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół – 18 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad.4 

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

protokołu sesji z dnia 19.11.2019 r..2019 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół – 19 głosów za, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad.5 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej: 

- Praca nad budżetem miasta na 2020 rok. 

11.11.2019 r. – obchody święta Niepodległości. 

12.11.2019 r. - Zarząd Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie – Mazurska Pętla Rowerowa. 

13.11.2019 r. – Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 

kwestia budżetu na 2020 rok i selektywnej zbiórki odpadów. 

Tego samego dnia odbyło się spotkanie ze starostą w sprawie szpitala. 

14.11.2019 r. – w Nadleśnictwie odbyło się spotkanie , w którym uczestniczył burmistrz wraz 

z wójtem i przedstawicielami organizacji pozarządowych – urządzenie lasu. 

15.11.2019 r. – pożegnanie dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej – awans do Sztabu 

Generalnego. 

18.11.2019 r. – spotkanie w sprawie szpitala na zaproszenie radnych powiatowych. 

19.11.2019 r. – sesja w trybie nadzwyczajnym. 

21.11.2019 r. – w Mikołajkach Zarząd Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Mazurska Pętla 

Rowerowa. 

25.11.2019 r. – uzgodniono ostateczne warunki kontraktu z menadżerem - Zarządem Spółki 

Giżycka Ochrona Zdrowia. 

Następnie burmistrz przedstawił informację z realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik  

nr 7 do protokołu oraz informację o sprzedanych nieruchomościach przez Gminę Miejską. 

Ad.6 

Radny M. Boć 

1.Poruszył kwestię przebudowy drogi na skrzyżowaniu ulic: Nowowiejska, Świderska. Zgłosił 

wniosek, aby GDDKiA spowodowała doświetlenie przejść dla pieszych. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że obecnie sytuacja jest nietypowa,  

bo została rozwiązana umowa z wykonawcą. Na radach budowy wielokrotnie było podnoszone, 

żeby wykonawca doświetlił przejścia dla pieszych i oznaczył oznakowanie poziome. 

Burmistrz zgłosi wniosek do GDDKiA. 

Radny Ł. Zakrzewski  

1.  Poruszył kwestię interpelacji składanych przez radnych, które nie są publikowane. 

Poinformował radnych o swojej interpelacji do burmistrza w sprawie przejść dla pieszych. 

Radny M. Lubas 

1.   Poruszył kwestię spotkania burmistrza z przedsiębiorcami – podatku od nieruchomości pod 

Lunapark. Zapytał burmistrza, skąd wzięła się kwota dodatkowych 100.000 zł. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz przypomniał radnemu, że wyjaśniał mu już wcześniej, skąd się 

wzięła ta kwota - kwota ta wynikła z błędu podczas liczenia. 

Radny Paweł Andruszkiewicz  
1.  wypowiedział się na temat zadłużenia szpitali – zadłużenie nie może być pokrywane  

z budżetu samorządów, tylko z budżetu państwa. Zapytał burmistrza, czy uwzględniona została 

ta informacja w kwestii przejęcia szpitala przez miasto. 

2. Czy wyjazd burmistrza do Wisły był wyjazdem służbowym, co udało się tam załatwić i jakie 

koszty poniosło miasto w związku z tym wyjazdem?  
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Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz 

Ad.1 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż rząd jest zobowiązany do zmiany zasad w ciągu  

18 miesięcy. Jeszcze nie wiadomo, jakie regulacje rząd wprowadzi. 

Ad.2 Delegacja z Wisły była w Giżycku w maju na święcie miast partnerskich. Burmistrz 

otrzymał zaproszenie na wyjazd do Wisły, gdy odbywał się Puchar  w Skokach Narciarskich. 

Wyjazd odbył się na koszt samorządu Wisły. Koszt miasta, to dojazd i przyjazd. 

Efekty wyjazdu – wstępna deklaracja wymiany młodzieży.  

Radny M. Jakowicz  

1. Zwrócił się do burmistrz z prośbą o pismo w sprawie zezwolenia na przejazd kładką przez 

służby ratunkowe. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz  

Ad.1  Odpowiedział radnemu, że jeżeli będzie taka konieczność to wyda takie pismo. 

Przypomniał, że na kładce jest oznakowanie dotyczące pojazdów uprzywilejowanych. 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych o terminie sesji 

budżetowej – 18.12.2019 r. godz. 15.00. Zwrócił się do radnych z prośbą o rozważenie wariantu  

rozpoczynania sesji o godz. 15.00 oraz poruszył kwestię terminu sesji styczniowej, w czasie 

ferii zimowych. 

Radny Ł. Zakrzewski 

1. Poinformował radnych o ulotce, którą roznosi po okręgu wyborczym nr 4, gdzie informuje 

mieszkańców o trzech inwestycjach w Giżycku. 

Przekazał wnioski mieszkanki: 

- Zakup flag narodowych i przekazanie ich dla zainteresowanych zarządców i mieszkańców,  

w celu ich wywieszenia podczas obchodów Święta Niepodległości. 

- Niska frekwencja przy głosowaniu podczas Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Prośba  

o rozszerzenie listy miejsc, gdzie można by  było przy następnej edycji oddać głos na projekty. 

Proponuje się szkoły podstawowe. 

- Wybrukowanie alejki cmentarnej na cmentarzu przy Alei 1 Maja przy drugiej bramie  

w pobliżu ronda Solidarności. 

Radna M. Czopińska odniosła się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego. Zgłosiła swój 

sprzeciw odnośnie formy informowania o dokonaniach radnego. 

Jeżeli wszyscy radni mieliby informować o tym co robią i co zrobili, to zasadny byłby wniosek, 

aby sesje rozpoczynać następnego dnia. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

- Poinformował radnych o tym, że również złożył do burmistrza interpelację w sprawie 

oświetlenia przejść dla pieszych oraz odczytał odpowiedź burmistrza na pytania i wniosek 

radnego. 

- Poinformował o odbytym spotkaniu wraz z samorządowcami z mazur z prezesem PKP S.A., 

które dotyczyło zakończenia przebudowy linii Ełk – Szczytno.  

Radny Ł. Zakrzewski 

- Poinformowała radnych o swoim wniosku do budżetu na 2020 rok o ścieżkę pieszo  

– rowerową przy torach nad Niegocinem. Zapytał, czy można by było wystąpić do PKP  

o odstąpienie miastu terenu przy torowisku biegnącego wzdłuż jeziora Niegocin, w celu 

wygospodarowania tam miejsca na ścieżkę pieszo – rowerową. 

Radny M. Boć 

1. Poinformował radnych o tym, że komisja rewizyjna obradowała w tym roku po raz ostatni, 

realizując plan pracy komisji na 2019 rok. Zwrócił się do radnych z prośbą o składanie do Biura 

Rady Miejskiej swoich propozycji do planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok. 
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Radny A. Jelec 

- Zwrócił uwagę, aby radni zgodnie z przepisami prawa nie zgłaszali wniosków do burmistrza 

w punkcie komunikaty i informacje. 

- Zgłosił wniosek o ograniczenie czasu wystąpienia radnego w jednym temacie do 3 minut. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

 Wniosek został przyjęty – 11 głosów za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 8 do protokołu. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz  

- Zaprosił radnych w okolice Pasażu Portowego 06.12.2019 r. o godz. 17.00 – uruchomienie 

iluminacji świątecznych. 

- 09.12.2019 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się spotkanie 

dla mieszkańców na temat aktualnych programów wspierających inwestycje w środowisko. 

- 28.11.2019 r. o godz. 15.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji przetargowej. 

- Wpłyną projekt uchwały dotyczący Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Zdaniem radcy 

prawnego ten projekt jest do nieprzyjęcia. Jeżeli nie zostaną wniesione poprawki, na sesje 

wpłynie projekt uchwały autorstwa burmistrza. 

- Poruszył kwestię składania wniosków przez radnych. 

- Odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Andruszkiewicza w sprawie udzielonej odpowiedzi 

przez burmistrza w kwestii przejść dla pieszych. 

- Odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Andruszkiewicza i Ł. Zakrzewskiego w sprawie 

majątku PKP i ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Niegocin. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa wypowiedział się na temat interpelacji 

składanych przez radnych. 

Radny Ł. Zakrzewski 

- Poruszył kwestię odpowiedzi na interpelację radnego. Również wypowiedział się w kwestii 

interpelacji. 

Radca Prawny J. Małecki odczytał art. 24 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, który 

dotyczy interpelacji. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi burmistrza w kwestii załącznika do 

odpowiedzi na pismo radnego. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

Ad.8 i 9 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2019 – 2028. 

 Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 17 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/116/2019 – załącznik nr 10 do protokołu 

Następnie przewodniczący zapytał radnych, czy mają pytania do autora projektu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. 

Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 16 głosów za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/117/2019 – załącznik nr 12 do protokołu 

Ad.10 

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

projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 15 głosów za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się, 

1 głos nieoddany. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 13 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/118/2019 – załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad.11 

Radna M. Popieluch zwróciła uwagę na tabelę płac nauczycieli i wydatki na oświatę. Zapytała 

jak wygląda sytuacja związana z zatrudnieniem stomatologów w szkołach. Informacja – 

załącznik nr 15 do protokołu. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnej, że w szkołach funkcjonują 

gabinety stomatologiczne: w Szkole Podstawowej nr 7 i w Szkole Podstawowej nr 1. 

Ustawowa zmiana dotycząca zakresu przyjęcia ochrony zdrowia, w trym również 

stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych zobowiązująca 

samorządy do zapewnienia opieki stomatologicznej weszła w życie z dniem 14 września. 

Udało się zapewnić opiekę stomatologiczną na obecny rok szkolny dla uczniów wszystkich 

szkół podstawowych. 

Ad.12 

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

projektu uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody  

i odprowadzonych ścieków. 

 Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się.  

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/119/2019 – załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad.13 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz poinformował radnych, iż projekt w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości powstał w racjonalnych warunkach. Konstrukcja projektu opierała 

się na przemyśleniu sytuacji, która nas zastała i dopasowaniu działań do tego, co nas może 

czekać w przyszłym roku oraz, że jako projektodawca bierze na siebie całą odpowiedzialność. 

Przedstawił wizualizację stawek maksymalnych podatku od nieruchomości w poszczególnych 

gminach, plan wydatków na oświatę oraz kosztów komunikacji miejskiej  na 2020 rok. 

Radny M. Lubas zgłosił wniosek o zniesienie limitu czasu wypowiedzi radnych nad projektem 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie wniosek radnego  

M. Lubasa. 

 Wniosek nie został przyjęty – 10 głosów za, 10 przeciw, 1 głos nieoddany. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 18 do protokołu. 

Radny M. Lubas powiedział, że jako przedsiębiorca jest za podniesieniem podatków, tylko 

nie tak drastycznie. Zasugerował przegłosowanie obniżenia o 50% diet dla radnych. 

Powiedział, że przygotuje taki projekt uchwały. 

Radny M. Boć odniósł się do wypowiedzi radnego M. Lubasa. Powiedział, że projekt uchwały 

jest pokłosiem niepodejmowania działań przez 7 lat w stosunku do przedsiębiorców. 

Radna H. Sarul powiedziała, że samorząd został zmuszony do podwyżki podatku przez 

działania rządu PiS, ograniczające dochody samorządu w sposób nagły, nieprzewidywalny  

i drastyczny. Nie ma rekompensaty w subwencji dla samorządów. Poruszyła kwestię bezpłatnej 

komunikacji. 

Radny M. Łobodziński poruszył kwestię ściągalności podatków, czy ściągalność jest w 100%. 

Zwrócił się do burmistrza o wskazanie, jaka jest łączna powierzchnia nieruchomości w tzw. 

częściach wspólnych budynków w Giżycku i czy jest z tego tytułu odprowadzony podatek. 

Kierownik Referatu Podatkowego D. Wasilewska odpowiedziała radnemu, że ściągalność 

podatku nie jest  w 100%, w  90 %. Części wspólne są opodatkowane. 

Radna O. Uminowicz powiedziała, że partia rządząca doprowadziła do tego, że jest taka 

sytuacja w samorządach. Subwencja oświatowa za rządów PiS nie była podnoszona na tyle, 

żeby wystarczyło na opłacenie wszystkich kosztów związanych z edukacją. Samorządy muszą 

same pokrywać koszty zadań własnych. 
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Radny M. Jakowicz odniósł się do wypowiedzi burmistrza w kwestii dodatkowych kosztów 

ponoszonych przez samorząd 20.00.000 zł i wpływu dodatkowych pieniędzy po podwyższeniu 

podatków – 3.000.000 zł. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz wyjaśnił, iż mówił o skali w budżecie, gdyby wszystkie 

wydatki były zrealizowane. Wszystkie oszczędności w budżecie zostały zagwarantowane. 

Radna M. Popieluch odniosła się do wypowiedzi radnych. Przedstawiła sytuację związaną ze 

wzrostem wydatków. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnych w kwestii działań rządu 

PiS oraz podwyżki podatków przez burmistrza. Zwrócił się do radnych, aby zagłosowali 

przeciwko podwyżkom. Poruszył również kwestię bezpłatnej komunikacji. 

Radny P. Grzeszczak odniósł się do wypowiedzi radnych w kwestii niepodnoszenia podatków 

przez 7 lat. 

Radny Piotr Andruszkiewicz zacytował wypowiedzi radnych w poprzednich kadencjach na 

temat podnoszenia podatków. 

Do wypowiedzi radnego odnieśli się radni: A. Jelec, J.M. Mistera, R. Kempa oraz 

burmistrz W.K. Iwaszkiewicz. 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

 Uchwała została podęta – 11 głosów za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 19 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/121/2019 – załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad.14 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa otworzył dyskusję na temat projektu uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 Radni nie mieli pytań do autora projektu uchwały i podjęli uchwałę – 15 głosów za,  

5 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 21 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/122/2019 – załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad.15 

Radna M. Czopińska zwróciła uwagę na zapisy studium, zaznaczyła, żeby nie spowodowały 

one roszczeń. Obecny kierunek zagospodarowania wyznaczony w z studium może stanowić  

w przyszłości przesłankę do wystąpienia właścicieli o odszkodowanie z tytułu spadku wartości 

nieruchomości. Zwróciła się do radnych o wnikliwą dyskusję nad każdym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz zgłosił autopoprawkę do załącznika graficznego projektu 

uchwały. Odniósł się do uwag radnej M. Czopińskiej.  

Radny P. Grzeszczak zwrócił się do naczelnika WPiI z pytaniem, czym spowodowane jest  

wyłączenie obszaru, którym jest Centrum Handlowe Dominik  - plac z tyłu budynku. 

Naczelni WPiI A. Baran odpowiedział radnemu, że spowodowane jest to wcześniej podjętą 

uchwałą w sprawie studium uwarunkowań. Są prowadzone prace nad analizą studium 

uwarunkowań.  

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/68/2018 Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/29/2017 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka terenu zawartego 

między ulicami: Warszawska, Wodociągowa, Jagiełły, Daszyńskiego, Aleja 1 Maja i Placem 

Grunwaldzkim uchwalonego uchwałą nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 

2006 r. 

 Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 5 wstrzymujących się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 23 do protokołu. 
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Uchwała nr XIX/122/2019 – załącznik nr 24 do protokołu 

Ad.16 

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

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Giżycko na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały – 16 głosów za, 1 przeciw,  

4 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 25 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/123/2019 – załącznik nr 26 do protokołu. 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zwrócił się do radnych z prośbą o odrzucenie 

projektu uchwały w sprawie skargi na radnego i wezwanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

do przeprocedowania tej skargi. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego. Powiedział,  

że Komisja Skarg Wniosków i petycji nie ma żadnego narzędzia do tego, aby tę skargę 

rozpatrzyć. 

Radna M. Czopińska powiedziała, że nie ma wątpliwości, że radni nie mają kompetencji do 

oceny zachowania radnego. Mieszkaniec ma prawo złożyć skargę na kogo chce. Odniosła się 

do opinii przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Zwróciła 

się do przewodniczącego rady, aby nie puszczał w obieg dokumentów, które nie są 

dokumentami komisji, ponieważ nie był to materiał wypracowany przez komisję. 

Radna H. Sarul poruszyła kwestię dotyczącą zachowania procedur rozpatrzenia skargi. 

Radny A. Jelec przytoczył zapisy w ustawie o samorządzie gminnym w kwestii rozpatrywania 

skarg. Powiedział, że nie wie jaki charakter ma skarga na radnego, czy jest to wniosek, czy 

petycja, ponieważ nie otrzymał tej skargi, i że Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji przekroczył swoje uprawnienia.  

Radny Ł. Zakrzewski wypowiedział się w kwestii skarg i petycji, które wpływały do Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji, w stosunku do których rada nie podjęła uchwał. 

Poinformował radnych dlaczego skarga na radnego nie spełnia definicji skargi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odniósł się do wypowiedzi radnego  

Ł. Zakrzewskiego. 

Radny Ł. Zakrzewski odczytał treść pisma z dnia 19.09.2019 r., które Przewodniczący Rady 

Miejskiej skierował do skarżącego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odniósł się do wypowiedzi radnego  

Ł. Zakrzewskiego. 

Radna J.M. Mistera zwróciła się do radcy prawnego z zapytaniem, czy Komisja Skarg 

Wniosków i Petycji może rozpatrywać skargi złożone tylko na burmistrza i na naczelników, 

czy też może rozpatrywać skargę złożona przez mieszkańca. 

Zapytała również Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji, czy rzeczywiście sam 

odpowiedział na skargę nie konsultując się z członkami komisji i dlaczego odpisał na pismo 

przewodniczącego w sprawie skargi dopiero 17.10. 2019 r. 

Radca Prawny J. Małecki przekazał radnym, iż rada miejska nie jest władna do rozpatrywania 

skarg na radnego i taką skargę należałoby pozostawić bez rozpoznania. 

Jeżeli komisja w tej sprawie jest bezczynna, to przewodniczący nie ma wyboru. Jeśli nie 

podejmie jakiejkolwiek inicjatywy, będzie narażony na niezałatwienie skargi w terminie. 

Radny Ł. Zakrzewski odpowiedział radnej J.M. Misterze, że nie była to forma odpowiedzi na 

skargę. Była to informacja dla przewodniczącego, że złożenie skargi do Przewodniczącego 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest bezprzedmiotowe – nie ma podstawy prawnej. 

Wyjaśnił, dlaczego odpisał na pismo przewodniczącego 17.10.2019 r. 
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Radny A. Jelec zwrócił się do radnego Ł. Zakrzewskiego, jako Przewodniczącego Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji o wskazanie podstawy prawnej podjęcia jednoosobowej decyzji  

w sprawie skargi. 

Radny Ł. Zakrzewski zwrócił się do radnego A. Jelca - na jakiej podstawie chce uzyskać od 

radnego informację o podstawie prawnej, skoro nie ma takiej podstawy prawnej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji, iż wypadałoby, wiedząc, że jest taka sprawa, zwołać komisję, 

stworzyć odpowiedni dokument, informując Przewodniczącego Rady Miejskiej, że nie 

podejmuje się żadnego toku działania i informuje się skarżącego, że jego skarga nie mieści się  

w kompetencjach Rady Miejskiej. 

Następnie zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego. 

Radna O. Uminowicz poruszyła kwestię bezczynności komisji. 

Radny P. Grzeszczak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji  

Ł. Zakrzewskiego, że jeżeli pismo jest adresowane do komisji, to nie do przewodniczącego, 

tylko do komisji. 

Radny Paweł Andruszkiewicz poruszył kwestię wykładni prawnej w sprawie rozpatrzenia 

skargi. 

Radna M. Kaczorowska przeprosiła skarżącego za niewłaściwe zdaniem radnej zachowania 

radnych. 

Radny Ł. Zakrzewski zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej o skierowanie 

wniosku do wojewody, w celu rozstrzygnięcia tej kwestii. 

Radny M. Boć powiedział, że komisja nie przekazała właściwego materiału Radzie Miejskiej. 

Wypowiedział się w kwestii działalności Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

w tej komisji. 

Radny Paweł Andruszkiewicz poruszył kwestię rozpatrywania skargi w kontekście 

przynależności partyjnej radnego. 

Radny Ł. Zakrzewski powiedział, iż zgadza się, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji jest od 

opiniowania  skarg wniosków i petycji kierowanych do Biura Rady Miejskiej, tylko co zrobić, 

że dany dokument nie jest skargą, wnioskiem, ani petycją. Nie ma podstaw prawnych do 

rozpoczęcia procedury rozpatrzenia dokumentu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie wniosek 

wiceprzewodniczącego. 

 Wniosek został przyjęty – 15 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 głos 

nieoddany, 1 radny nie był obecny podczas głosowania – radny Piotr Andruszkiewicz. Lista  

z wynikami – załącznik nr 27 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał Przewodniczącego Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji Ł. Zakrzewskiego czy chce, aby wysłać kolejny wniosek do Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji, czy pozostawić wniosek, który wcześniej skierował do przewodniczącego 

KSWiP. 

Radny Ł. Zakrzewski odpowiedział, że oczekuje od Przewodniczącego Rady Miejskiej 

działania w zakresie prawa i na podstawie prawa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych o tym, iż skieruje kolejny 

wniosek do Komisji Skarg wniosków i petycji, celem wydania opinii przez komisję. 
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Ad.18 

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

projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (przy ul. Białostockiej). 

 Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 19 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 radny nie 

był obecny podczas głosowania – radny Piotr Andruszkiewicz. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 28 do protokołu. 

Uchwała nr XIX/124/2019 – załącznik nr 29 do protokołu 

Ad.19 

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

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

Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 20 głosów za, 1 radny nie był obecny podczas 

głosowania – radny Piotr Andruszkiewicz. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 30 do 

protokołu. 

Uchwała nr XIX/125/2019 – załącznik nr 31 do protokołu 

Ad.20 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały – w § 1 po 

słowach „przy ul. Armii Krajowej” wykreśla się numer porządkowy 4A. 

 Nie było zgłoszeń w dyskusji. 

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

 Uchwała została podjęta – 20 głosów za, 1 radny nie był obecny podczas 

głosowania – radny Piotr Andruszkiewicz. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 32 do 

protokołu. 

Uchwała nr XIX/126/2019 – załącznik nr 33 do protokołu 

Ad.21 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zamknął XIX 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 
 

 

 

 


