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BR.0002.1.17.2019.KG-R 

Protokół nr XX/17/2019 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 21.20 

 

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. Marcin Łobodziński 

13. Beata Jadwiga Łukaszewicz  

14. Jadwiga Małgorzata Mistera  

15. Cezary Piórkowski 

16. Maria Popieluch 

17. Halina Marta Sarul 

18. Olga Anna Uminowicz 

19. Łukasz Zakrzewski 

Nieobecni radni: Mirosław Lubas i Jan Sekta 

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu 

 

Spoza składu rady w obradach uczestniczyli: 

1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta 

2. Cezary Piórkowski   - II Z-ca Burmistrza Miasta 

3. Arkadiusz Połojański  - Sekretarz Miasta 

4. Dorota Wołoszyn  - Skarbnik Miasta 

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

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

7. Małgorzata Kulas – Szyrmer – Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Społecznej 

8. Jagoda Nowicka  - Kierownik Biura Projektów 

9. Marta Dąbrowska  - Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

10. Jacek Markowski  - Naczelnik Wydziału Mienia 

11. Ewa Ostrowska - Dyrektor Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 

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

13. Maciej Ambroziak - Komendant Straży Miejskiej 

14. Krzysztof Korczyk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego 

15. Dariusz Klimaszewski – Kierownik Ekomariny 

16. Jarosław Borowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

17. Stanisław Tołwiński - Prezes Aeroklubu Wielkich Jezior Mazurskich 

18. Marta Katarzyna Stawiarska - Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 

19. Mirosław Domysławski - Główny Specjalista w Biurze Informatyki 

20. Szymon Grabowski     - Główny Specjalista w Biurze Informatyki  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 27.11.2019 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Pytania radnych w zakresie sprawozdania burmistrza. 

6. Komunikaty i  informacje. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2029. PROJEKT NR 1 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok. 

PROJEKT NR 2 

9. Projekt uchwały w sprawie rezygnacji radnej z funkcji członka Komisji Spraw 

Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 3 

10. Projekt uchwały w sprawie powołania radnej w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 4 

11. Zamknięcie sesji. 

Ad.1 

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

Powitał zebranych i  stwierdził prawomocność obrad. Podczas otwarcia sesji było obecnych  

19 radnych. 

Ad.2 

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

następujących tematów: 

- Wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego, jako punk 4 porządku obrad. 

- Projekt uchwały A w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2029 – 2028. 

- Projekt uchwały B w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok. 

- Projekt uchwały C w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 

2019. 

- Projekt uchwały D w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej 

Giżycko w roku szkolnym 2029/20.  

- Projekt uchwały E w sprawie przyjęcia planu działań realizacji polityki oświatowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2025. 

- Projekt uchwały F w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej części miasta 

Giżycka. 

- Projekt uchwały G w sprawie skargi na radnego. 

- Projekt uchwały H w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

- Projekt uchwały I w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Giżycku. 

Zaproponował, aby wszystkie projekty uchwał wprowadzić się do porządku obrad po 10 

punkcie programu sesji. 

Poinformował radnych, iż 15 minut przed sesją otrzymał projekt uchwały w sprawie  zasad  

i trybu przeprowadzania Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego – Projekt uchwały J. 

Oznacza to, że są dwa identyczne projekty uchwał. 
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Radca Prawny P. Wojtkiewicz wyjaśnił, że będą to dwa projekty do merytorycznego 

rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał burmistrza, czy wyraża zgodę, aby  

z dwóch projektów zrobić jeden – autorstwa burmistrza i autorstwa grupy radnych. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział, że dwa projekty są jednakowo brzmiące. 

Jeżeli autorzy drugiego projektu wyrażą zgodę, żeby podpisać się pod projektem burmistrza, to 

nie widzi problemu. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi burmistrza. Powiedział, że jest za tym, aby 

wprowadzić punkt do porządku obrad poświęcony obydwu projektom. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych, iż dwa projekty uchwał 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego będą 

rozstrzygane jako projekt uchwały H. 

Radna H. Sarul zwróciła się do przewodniczącego. Powiedziała, że potraktowanie dwóch 

projektów równorzędnie jest niesłuszne. Nikt nie zna treści projektu uchwały, który 

przewodniczący chce wprowadzić Jako projekt H. Projekt uchwały powinien być złożony  

w odpowiednim czasie.  

Radny P. Grzeszczak zwrócił się do przewodniczącego. Powiedział, że przewodniczący 

otrzymał projekt uchwały, natomiast radni tego projektu nie otrzymali. 

Radny Paweł Andruszkiewicz powiedział, że projekt uchwały jest tożsamy z projektem 

burmistrza, już po autopoprawkach. 

Radna M. Popieluch zgłosiła wniosek o niewprowadzanie do porządku obrad projektu  

uchwały J. 

Radny Paweł Andruszkiewicz przypomniał radnym o tym, że rada powołała Komisję Doraźną 

do Spraw Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Komisja zgodnie z procedurą prawną złożyła 

projekt uchwały. 

Radny M. Boć zgłosił wniosek o niewprowadzanie do porządku obrad dwóch projektów  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Radny Ł. Zakrzewski wzniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał.  

Radny A. Jelec powiedział, że są dwa projekty uchwał. Radni zapoznali się z treścią jednego 

projektu, drugiego projektu nie znają. Radni będą głosować nad projektem znanym przez 

radnych. 

Radny Ł. Zakrzewski wyjaśnił, iż projekt dotyczący Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 

Komisji Doraźnej. Przedstawił harmonogram pracy Komisji Doraźnej nad projektem uchwały. 

Radna M. Czopińska poruszyła kwestię korzystania radnych podczas debaty z przycisku ad 

vocem. Przychyliła się do wypowiedzi radnej H. Sarul. Projekt przedstawiony radnym przez 

burmistrza, był projektem omówionym przez radnych. Nie ma powodu, aby odrzucać projekt 

burmistrza z  autopoprawkami, z którymi radni się zapoznali. Radni nie widzieli drugiego 

projektu. Zaproponowała, aby projekt burmistrza pozostał oznaczony literą H, a drugi projekt 

jako H1. 

Radca Prawny P. Wojtkiewicz wyjaśnił, iż drugi projekt traktuje jako uwagi Komisji 

Doraźnej do projektu, który był omawiany na komisjach. Projekt może być zmieniany podczas 

obrad. Dwa projekty różnią się jednym słowem. 

Radna O. Uminowicz radna zwróciła się do radnego Ł. Zakrzewskiego. Powiedziała,  

że projekt uchwały, który został złożony, jest tożsamy z projektem, nad którym debatowała 

komisja. Czyli jest to projekt burmistrza, z naniesionymi uwagami komisji i, że nie widzi 

potrzeby, aby procedować oba projekty uchwał. 

Radny Ł. Zakrzewski przypomniał radnym o tym, że rok temu rada podjęła uchwałę  

o powołaniu Komisji Doraźnej. Przypomniał, że zaproponował przegłosowanie punktu,  

w którym będą procedowane dwa projekty uchwał. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad następujących punktów: 

1.  Ślubowanie i wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego – 19 głosów za. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 2 do protokołu. 

2. Projekt uchwały A w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2029 – 2028 – 17 głosów za, 2 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 3 do protokołu. 

3. Projekt uchwały B w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok - 19 głosów za. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 4 do protokołu. 

4. Projekt uchwały C w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 

2019 - 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 5 do protokołu. 

5. Projekt uchwały D w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej 

Giżycko w roku szkolnym 2029/20 -19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 6 do protokołu.   

6. Projekt uchwały E w sprawie przyjęcia planu działań realizacji polityki oświatowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2025 - 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 7 do protokołu. 

7. Projekt uchwały F w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej części miasta 

Giżycka - 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 8 do protokołu. 

8. Projekt uchwały G w sprawie skargi na radnego - 14 głosów za,5 wstrzymujących się.  Lista 

z wynikami głosowania – załącznik nr 9 do protokołu.  

9. Projekt uchwały H w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego – 9 głosów za, 9 przeciw. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 10 do 

protokołu. 

10. Projekt uchwały I w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku – 13 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 11 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 27.11.2019 r. 

4. Ślubowanie i wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2020 – 2029. PROJEKT NR 1 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok. 

PROJEKT NR 2 

10. Projekt uchwały w sprawie rezygnacji radnej z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 3 

11. Projekt uchwały w sprawie powołania radnej w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 4 

12. Projekt uchwały A w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Giżycko na lata 2029 – 2028. 

13. Projekt uchwały B w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok  

14. Projekt uchwały C w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 

2019.  
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15. Projekt uchwały D w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej 

Giżycko w roku szkolnym 2029/20.  

16. Projekt uchwały E w sprawie przyjęcia planu działań realizacji polityki oświatowej Gminy 

Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2025. 

17. Projekt uchwały F w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej części miasta 

Giżycka.  

18. Projekt uchwały G w sprawie skargi na radnego  

19. Projekt uchwały I w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku 

20. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa udzielił głosu panu S. Tołwińskiemu. 

Prezes Aeroklubu WJM S. Tołwiński podziękował Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza, 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Sekretarzowi Miasta, Komendantowi Państwowej Straży 

Pożarnej, Komendantowi Straży Miejskiej  i pracownikom urzędu za współpracę w zakresie 

udzielonej pomocy w realizacji pokazów samolotów i wręczył upominki. 

Ad.3 

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

protokołu sesji z dnia 27.11.2019 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i przyjęli protokół – 18 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad.4    

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa  poprosił panią Martę Katarzynę Stawiarską 

nauczycielkę języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku do złożenia 

ślubowania,  w związku z nadaniem Jej stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego. 

Pani M.K Stawiarska – złożyła ślubowanie – rota ślubowania – załącznik nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa i Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz  złożyli 

gratulacje pani M.K Stawiarskiej. Następnie przewodniczący wręczył pani Stawiarskiej akt 

nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Ad.5 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym: 

- 18.11.2019 r. – pierwsze posiedzenie komisji przetargowej dotyczące Lunaparku. 

- 05.12.2019 r. – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie  

w Mikołajkach – Mazurska Pętla Rowerowa. 

- 09.12.2019 r. burmistrz ze starostą podpisali porozumienie warunków, na jakich będzie 

przejmowany szpital. 

- 11.12.2019 r. posiedzenie Zarządu Wielkie Jeziora Mazurskie w Mikołajkach  - Mazurska 

Pętla Rowerowa. 

- 18.12.2019 r. – Zgromadzenie Wspólników Spółki WiK Aglomeracja – wybór Rady 

Nadzorczej. 

Burmistrz przedstawił informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku – załącznik 

nr 14 do protokołu. Ponadto przedstawił również informację o sprzedanych 

nieruchomościach przez Gminę Miejską. 
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Ad.6 

Radny Ł. Zakrzewski 

1.  Czy nadal aktualne jest  pomysł realizacji trasy rowerowej przy ul. Olsztyńskiej, poprzez 

ściągnięcie kostki i wyłożenie asfaltu. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz powiedział, że nie jest to pytanie dotyczące sprawozdania  

z działalności międzysesyjnej. Wszelkie zmiany tego typu mogłyby wymagać zmiany 

pozwolenia na budowę. Ponieważ jest to projekt wielopartnerski nie zaleca się na tym etapie 

żadnych zmian. 

Radny Ł. Zakrzewski zwrócił się do burmistrza o sprawdzenie, czy można by było dokonać 

zmiany fragmentu realizacji tej trasy. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział, że projekt ma 300 km długości i musi być 

odcinkiem zamkniętym. Nie można zrezygnować z jakiegoś fragmentu, bo przestaje być pętlą 

rowerową. Wszelkie zmiany, które mogłyby się okazać zmianami istotnymi, będą wymagały 

zmian pozwolenia na budowę, czyli zablokowałoby się procedury przetargowe. Wszystkie 

przetargi były podzielone na branże i na partnerów. Teraz jest etap realizacji. 

Radny Ł. Zakrzewski przypomniał o wniosku, który zgłaszał kilka lat wcześniej  

o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Radny P. Grzeszczak  

1. Poinformował radnych o wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji 

Finansów i Gospodarki 13.01.2020 r. godz. 16.00. Tematem posiedzenia będzie strefa płatnego 

parkowania. Zaprosił wszystkich radnych na to posiedzenie. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz wypowiedział się na temat stref płatnego parkowania. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

Poruszył kwestię wypowiedzenia umów dzierżawy garaży na ul. Jasnej i wydzierżawienia tych 

garaży w wyższej cenie.  Zapytał, ile osób jest chętnych wydzierżawić garaże i jaka jest kwota 

wydzierżawienia tych garaży. 

Naczelnik WM J. Markowski odpowiedział radnemu, iż do końca września 2019 r. burmistrz 

wypowiedział ok. 160 umów dzierżawy terenu pod garaże. Przyczyną wypowiedzenia były 

wyniki kontroli audytu, z których wynikało, że w zarządzeniach burmistrza dotyczących stawek 

opłat za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na garaże od 2010 r. stawka dotycząca 

zawierania nowych umów wynosi 30 zł. W stosunku do dzierżawców, którzy mieli historyczne 

umowy dzierżawy ta stawka była wielokrotnie niższa. Zapadła decyzja burmistrza  

o ujednoliceniu wszystkich stawek opłat dzierżawy. Z około 160 wypowiedzianych umów, 

około 103 osoby przedstawiły podpisane aneksy.  

Radna M. Kaczorowska   

1.   Na jakim etapie są prace w sprawie Domu Seniora. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski odpowiedział radnej, że został złożony projekt  

o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na budowę 

Dziennego Domu Senior plus i jest w tej chwili na etapie rozpatrywania formalno – prawnego. 

Jeżeli wniosek będzie rozpatrzony negatywnie, to zostaną poczynione starania o pozyskanie 

dofinansowania z Ministerstwa Pracy.  

Radny Paweł Andruszkiewicz 

1.  Ile będzie kosztowała budowa budynku – 1m2  mieszkania przy ul. Sikorskiego. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział, że budynek budowany jest za tę kwotę, która 

była w budżecie, z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Ad.7 

Radny A. Jelec 

1.   Podziękował burmistrzowi za interwencję w kwestii zabezpieczenia dachu na kinie Fala. 

2.   W imieniu członków Rotary Club podziękował panu Dariuszowi Klimaszewskiemu  

i władzom miasta Giżycka za wsparcie przy organizacji zabawy choinkowej dla dzieci. 
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Radna M. Popieluch. 

1.  Poinformowała radnych, iż wysoko została oceniona praca Centrum Integracji Społecznej 

przez Radę Społeczną przy Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Radny M. Łobodziński 

1.  W imieniu organizatora Szkółki Piłkarskiej „Gol” zaprosił radnych  na turniej Łukasza 

Brozia  28.12.2029 r. godz. 16.00 na rzecz giżycczanki Michasi. 

Radny Ł. Zakrzewski 

1. Przypomniał radnym o powołaniu przez radę Komisji Doraźnej do opracowania 

projektu uchwały w sprawie Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego, i  że został  zrealizowany 

cel komisji – opracowano projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt 

Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Zaprosił burmistrza na następne posiedzenie tej komisji. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz uzupełnił odpowiedź na pytanie radnego Pawła 

Andruszkiewicza w kwestii ceny budowy mieszkań. 

- 28.11.2029 r. burmistrz zawarł kontrakt z panią Anitą Karnacewicz Prezesem Spółki Giżycka 

Ochrona Zdrowia. 

- Od około  miesiąca w Giżycku działa punkt Narodowego Funduszu Zdrowia. Mieści się  

w Ekomarinie. 

- Podziękował mieszkańcom za skompletowanie darów dla miasta partnerskiego z Ukrainy. 

- Poruszył kwestię projektów nabrzeżowych – przebudowa kanałów. 

- Zaprosił radnych i mieszkańców na pasaż – zakończenie roku i otwarcie nowego roku. 

Następnie złożył radnym świąteczne życzenia. 

Radny M. Boć 

1.  Zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie tematów do planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2020 rok. 

Radny Paweł Andruszkiewicz  

1.  Poinformował radnych o tym, iż do Biura Rady Miejskiej złożył wraz z grupą radnych 

projekt uchwały w sprawie bezpłatnego postoju w strefie płatnego parkowania. 

Radny J. Brzeski 

1.  Poruszył kwestię sposobu wypowiadania się radnych na sesjach. 

Radny Paweł Andruszkiewicz 

2. Odniósł się do wypowiedzi radnego J. Brzeskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

Ad. 8 i 9 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa przypomniał radnym o tym, iż burmistrz zgodnie 

z zapisami ustawowymi, przedłożył radnym do 15 listopada projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  na lata 2020 -2029 i projekt budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok. 

Projekt był przedmiotem analiz komisji. Komisje zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu  

i formy informacji o wykonaniu budżetu, wypracowały wnioski do budżetu. 

Przedstawił porządek uchwalania budżetu według powyższej uchwały. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przypomniał radnym, iż przekazał radnym projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok. Projekt zakłada 

dochody budżetu w wysokości 148.988.705 zł. Wydatki budżetowe są zaplanowane na kwotę 

159.919.297 zł. Budżet badany jest zawsze przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych, iż otrzymał trzy uchwały 

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2019 r.:  

1.  Nr RIO.IV-0120-354/19 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Giżycka 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na 

lata 2020 – 2029 – załącznik nr 15 do protokołu. 
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2. Nr RIO.IV-0120-353/19 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Giżycka 

projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok – załącznik nr 16 do protokołu. 

3. Nr RIO.IV-0120-355/19 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok – 

załącznik nr 17 do protokołu. 

Zapoznał radnych z treścią powyższych uchwał. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił prezentację graficzną dotyczącą subwencji 

oświatowej ze wzrostem wydatków oraz przedstawił  kryteria, którymi należało się posługiwać 

przy konstruowaniu projektu budżetu. 

Odniósł się do wniosków radnych, które zgłosili do budżetu na 2020 rok. Gdyby miały być 

zrealizowane wszystkie wnioski, to należałoby przeznaczyć kwotę 390.000.000 zł. 

Odczytał wszystkie wnioski radnych, które zostały uwzględnione i nieuwzględnione  

w budżecie na 2020 rok. 

Radny M. Boć odniósł się do wniosku, w kwestii modernizacji ul. Wiejskiej, który nie został 

uwzględniony w projekcie budżetu na 2020 rok. Poruszył również kwestię modernizacji przejść 

dla pieszych, przejazdów rowerowych. Zapytał, czy w mieście przeprowadzana jest kontrola 

przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa. Poprosił o pisemne przekazanie wniosków 

związanych z tą kontrolą. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że są przeprowadzane takie 

kontrole. Miejsca potencjalnie niebezpieczne i wskazane do przebudowy są wymieniane przez 

zespół, który robi takie objazdy. Naczelnik przekaże przewodniczącemu rady wnioski do 

wiadomości wszystkich radnych. Odniósł się do wypowiedzi radnego w kwestii ul. Wiejskiej. 

Radny Piotr Andruszkiewicz poruszył kwestię oszczędności w projekcie budżetu, 

planowanych zysków ze sprzedaży gruntów oraz przychodów ze Straży Miejskiej. 

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

Radna M. Popieluch poruszyła kwestię remontu ul. Pomorskiej, Wrzosowej oraz budowy 

parkingu przy ul. Moniuszki – wniosek do budżetu na 2020 rok. 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnej. 

Radny Paweł Andruszkiewicz powrócił do tematu budowy lokali mieszkalnych przy  

ul. Sikorskiego – koszt m2 lokalu – 5.000 zł. Poruszył również kwestię zaplanowanego  

w budżecie kredytu i zadłużenia miasta oraz zmniejszającej się liczby mieszkańców,  

 podnoszonych kwot podatków, bezpłatnej komunikacji miejskiej  i miesięcznika „Moje 

Giżycko”. 

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

Radna H. Sarul powiedziała, że budżet jest taki, a nie inny dlatego, ponieważ rząd PiS dokonał 

takich zmian w prawie polskim, że samorządy dostały drastycznie mniejszy udział  

w podatkach, zmniejszył subwencję oświatową. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnej. Wypowiedział się na temat 

rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz burmistrza. 

Radny J. Kunda również wypowiedział się na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz 

podwyżki podatków w mieście. 

Radny Ł. Zakrzewski poruszył kwestię zadłużenia miasta, planu zaciągnięcia kredytu, 

sprzedaży majątku miasta oraz podwyższenia kwoty podatku od nieruchomości, bezpłatnej 

komunikacji, wypożyczalni rowerów i miesięcznika „Moje Giżycko”. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra 

Andruszkiewicza. Poruszył kwestię działalności samorządu w zakresie oświaty. 

Radny Piotr Andruszkiewicz zacytował wypowiedzi radnych na temat budżetu, 

zasiadających w radzie miejskiej w poprzednich kadencjach. 
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Radny M. Boć wypowiedział się na temat subwencji oświatowej. Zapytał, czy miasto ma 

jakiekolwiek narzędzia formalno – prawne dochodzić swoich należnych praw, które wynikają 

z zapisów ustawy.  

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że miasto ma takie narzędzia prawne  

i z nich korzysta. Podał przykład, jak miasto wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej  

o przyznanie należnych środków na odprawy emerytalne dla odchodzących na emerytury 

pracowników zatrudnionych w szkołach, w kwocie ponad 200.000 zł. Miasto otrzymało 

dofinansowanie na kwotę 28.000 zł. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Andruszkiewicza,  

w kwestii dochodów z CIT i PIT. 

Radna J.M. Mistera powiedziała, że zagłosuje za budżetem miasta. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał, ile wynosi subwencja oświatowa na jednego ucznia od 

2016 do 2019 r. 

Radna M. Czopińska odpowiedziała, że rocznie jest to 5.600 zł. Co roku standard na ucznia 

zwiększał się 20 zł – 30 zł. Wypowiedziała się na temat budżetu w kontekście sytuacji w kraju. 

Radna M. Popieluch poparła wypowiedź radnej. 

Radny Paweł Andruszkiewicz powrócił do tematu subwencji oświatowej na jednego ucznia. 

Radny A. Jelec powiedział, że budżet miasta na 2020 rok zawiera wiele niedoskonałości, ale 

to nie wina burmistrza, że sobie coś wymyślił, tylko wina warunków w jakich ten budżet był 

tworzony. Odniósł się do wypowiedzi radnego J. Kundy w kwestii podwyżki kwot podatku.  

Poruszył również kwestię bezpłatnej komunikacji miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 

2020 -2029. 

 Uchwała została podjęta  14 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała nr XX/127/2019 – załącznik nr 19 do protokołu 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok. 

Uchwała została podjęta  14 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała nr XX/128/2019 – załącznik nr 21 do protokołu 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos w kwestii 

projektu uchwały w sprawie rezygnacji radnej z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Giżycku. 

 Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 18 głosów za, 1 przeciw. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 22 do protokołu. 

Uchwała nr XX/129/2019 – załącznik nr 23 do protokołu 

Ad.11 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos w kwestii 

projektu uchwały w sprawie powołania radnej w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Giżycku.  

Radni nie mieli pytań i podjęli uchwałę – 17 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący 

się.  Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 24 do protokołu. 

Uchwała nr XX/130/2019 – załącznik nr 25 do protokołu 

Ad.12 i 13 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały – zwiększa 

się subwencję w działach 758. Miasto otrzymało subwencję z Ministerstwa Finansów około 

380.000 zł. 
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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 26 do protokołu. 

Uchwała nr XX/131/2019 – załącznik nr 27 do protokołu 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta na 2019 rok. 

Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 28 do protokołu. 

Uchwała nr XX/132/2019 – załącznik nr 29 do protokołu 

Ad.14 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały – dotyczy 

Mazurskiej Pętli Rowerowej. Nie będzie to wydatek niewygasający. Wpisuje się    do środków 

niewygasających monitoring. 

Radny Ł. Zakrzewski powrócił do tematu głosowania nad projektem uchwały Komisji 

Doraźnej do Spraw Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomniał radnym, że nie chcieli 

głosować ze względu na to, że nie widzieli tego projektu, a burmistrzowi radni wierzą na słowo. 

Radna M. Czopińska odniosła się do wypowiedzi radnego. Powiedziała, że jest różnica 

pomiędzy projektem uchwały, a autopoprawką do projektu zmiany w budżecie. Zmiany do 

projektu uchwały były omawianie na posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2019. 

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 30 do protokołu. 

Uchwała nr XX/133/2019 – załącznik nr 31 do protokołu 

Ad.15 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos w kwestii 

projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej 

Giżycko w roku szkolnym 2019/20. 

 Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta – 19 głosów za. Lista z wynikami głosowania – 

załącznik nr 32 do protokołu. 

Uchwała nr XX/134/2019 – załącznik nr 33 do protokołu 

Ad.16 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski w imieniu burmistrza wniósł autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia planu działań polityki oświatowej Gminy Miejskiej Giżycko na 

lata 2020 – 2025. Autopoprawki – załącznik nr 34 do protokołu. 

Radny M. Jakowicz zabrał głos na temat zapisów w załączniku do projektu uchwały w kwestii 

udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zapytał, kto ma być odpowiedzialny za szkolenia  

w tym zakresie. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski przypomniał radnemu o tym, iż radni wnioskowali, 

aby usunąć zapis, kto będzie odpowiedzialny za takie szkolenia i zostało to usunięte.  

Na wniosek radnych umieszcza się zapis w projekcie uchwały, iż wykonanie uchwały powierza 

się burmistrzowi miasta. Burmistrz we współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli ustali 

zakresy zadań dla każdego zaplanowanego działania.  

Radny M. Boć podziękował burmistrzowi za uwzględnienie wszystkich uwag, jakie zgłaszał 

do projektu uchwały przed sesją. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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 Uchwała została podjęta – 16 głosów za, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 34 do protokołu. 

Uchwała nr XX/135/2019 – załącznik nr 35 do protokołu 

Ad.17 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych, czy chcą zabrać głos w kwestii 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo – usługowej we wschodniej części miasta 

Giżycka. 

 Radni nie mieli pytań i przyjęli projekt uchwały. 

 Uchwała została podjęta – 18 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 36 do protokołu. 

Uchwała nr XX/136/2019 – załącznik nr 37 do protokołu 

Ad.18 

Radny Ł. Zakrzewski poinformował radnych o swoich działaniach, jako Przewodniczącego 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji w zakresie skargi. Odczytał treść pisma, które skierował do 

wojewody w sprawie skargi. Zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały  

z porządku obrad. 

Radna M. Czopińska zwróciła się do radnych z prośbą, aby nie zdejmowali projektu uchwały  

z porządku obrad. Jeżeli wojewoda w podjętej przez radnych uchwale dopatrzy się 

nieprawidłowości, to ją uchyli. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie wniosek radnego  

Ł. Zakrzewskiego. 

Wniosek nie został przyjęty przez radnych  – 5 głosów za, 14 przeciw. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 38 do protokołu. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na 

radnego. 

 Uchwała została podjęta – 10 głosów za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących się. Lista 

z wynikami głosowania – załącznik nr 38 do protokołu. 

Uchwała nr XX/137/2019 – załącznik nr 39 do protokołu 

Ad.19 

Radny J. Brzeski poruszył kwestię radcy prawnego, który zbierał głos w sprawie skargi  

i jednoznacznie określał stanowisko jakie powinien zająć Przewodniczący Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji. Przewodniczący komisji interpretował to na swój sposób. Skarga nie była 

rozpatrzona. Osoba składająca skargę nie miała szans na wypowiedzenie się w sprawie. To nie 

tylko kompromituje przewodniczącego komisji, ale również rzuca złe światło na radę. 

Dalsze działanie radnego Ł. Zakrzewskiego w Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest nie do 

przyjęcia. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego. Powiedział, że skarga 

byłaby z założenia przegłosowana przez komisję, że nie wykazuje znamion konieczności 

wydawania opinii przez komisję. Zapytał, jakie podstawy prawne były złamane. 

Radny J. Brzeski odpowiedział radnemu, że sugerował się tym, co mówił radca prawny -

mówił zupełnie co innego niż radny Ł. Zakrzewski. 

Radny J. Kunda zapytał radnego Ł. Zakrzewskiego, czy nie lepiej byłoby zrezygnować  

z pracy w tej komisji. 

Radna H. Sarul odniosła się do wypowiedzi radnego J. Kundy. Powiedziała, że od początku 

pracuje w Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Doświadczania, jakie wynosi z tej komisji są złe. 

Pan Ł. Zakrzewski nie nadaje się na kogoś, kto miałby działać w jakimś zespole. Nie ma cech 

osobowych, które by go do tego predysponowały - nadmierny formalizm do niczego 

nieprowadzący, stronniczość prowadzenia obradowania, nieudzielanie głosu, niedopuszczenie 
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do głosowania zgłoszonych wniosków, uzurpowanie sobie prawa do reprezentowania całej 

komisji, kiedy prezentował swoją własną opinię. 

Radny J. Kunda odniósł się do wypowiedzi radnej H. Sarul. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał radnego J. Brzeskiego, czy jest autorem projektu 

uchwały. 

Radny J. Brzeski odpowiedział radnemu, że autorami projektu uchwały są osoby, które 

podpisały się pod tym projektem. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zwrócił się do radnego J. Brzeskiego. Powiedział, że nie 

wykazuje szacunku do wolności wyboru w komisji przez członka rady. 

Zwrócił się do radnego P. Grzeszczaka jako autora projektu uchwały o wskazanie, dlaczego, 

jako autor uzasadnienia napisał, że współpracownicy komisji negatywnie oceniają pracę  

z radnym Ł. Zakrzewskim. Powiedział, że wysoko ocenia kompetencje Przewodniczącego 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Nie ma podstawy prawnej, która została złamana przez 

przewodniczącego komisji. Zacytował zapis w statucie miasta § 9 pkt 2. 

Zapytał radnego Ł. Zakrzewskiego do jakiej komisji będzie chciał wstąpić. 

Radny Ł. Zakrzewski odpowiedział, że chciałby wstąpić do Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji.  

Radny Paweł Andruszkiewicz zwrócił się do radnych, aby nie głosowali nad czymś, co za 

miesiąc trzeba będzie poprawić. 

Radny M. Boć poruszył kwestię powoływania składu komisji na początku kadencji. 

Powiedział, że gdyby był na miejscu radnego Ł. Zakrzewskiego, to by sam zrezygnował z pracy 

w komisji. 

Radny Piotr Andruszkiewicz poruszył kwestię składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa wypowiedział się na temat projektu uchwały. 

Powiedział, że radnego Ł. Zakrzewskiego jako Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji,  tak samo jak każdego innego przewodniczącego komisji, obowiązują te same reguły 

działania. 

Radny P. Grzeszczak odpowiedział na pytania radnego Pawła Andruszkiewicza.  

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do odpowiedzi radnego P. Grzeszczaka. 

Radny Ł. Zakrzewski powiedział, że projekt uchwały jest polityczną ceną za nieugiętą 

postawę radnego. Odczytał swoją przemowę. 

Radny M. Boć odniósł się do wypowiedzi radnego Ł. Zakrzewskiego. 

Radny A. Jelec poinformował radnych o tym, iż radny Ł. Zakrzewski naruszył obowiązujące 

prawo, ponieważ art. 19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym określa jednoznacznie ramy 

kompetencji przewodniczącego. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego. Zwrócił się do radnych  

z prośbą, aby komisja zabrała radnemu Ł. Zakrzewskiemu uprawnienia a nie rada. 

Radna M. Czopińska wypowiedziała się w kwestii rezygnacji w pracy Komisji Spraw 

Społecznych i zgłoszenia do pracy w Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Radna M. Popieluch zapytała radnego Ł. Zakrzewskiego, dlaczego Sybiracy nie chcieli 

współpracować z radnym, dlaczego dalej nie jest doradcą społecznym burmistrza, dlaczego 

został odwołany z funkcji asystenta przez posła Maciejewskiego. Zwróciła się do radnego  

Ł. Zakrzewskiego z prośbą, aby nie kompromitował radnych wobec mieszkańców. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnej M. Popieluch. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. 

 Wniosek został przyjęty przez radnych – 12 głosów za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących 

się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 40 do protokołu. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwała została podjęta – 12 głosów za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 41 do protokołu. 

Uchwała nr XX/138/2019 – załącznik nr 42 do protokołu 

Ad.20 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa złożył radnym świąteczne i noworoczne życzenia 

i zamknął XX 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 
 

 

 

 


