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BR.0002.1.2.2020.KG-R 

Protokół nr XXII/2/2020 

sesji Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 19.44 

 

W obradach uczestniczyli radni: 

1. Paweł Michał Andruszkiewicz 

2. Piotr Marek Andruszkiewicz 

3. Mirosław Boć - przybył na obrady o godz. 15.16  

4. Paweł Grzeszczak 

5. Marcin Jakowicz 

6. Andrzej Jelec  

7. Małgorzata Kaczorowska  

8. Robert Kempa 

9. Mirosław Lubas 

10. Marcin Łobodziński 

11. Beata Jadwiga Łukaszewicz  

12. Jadwiga Małgorzata Mistera  

13. Andrzej Szocik 

14. Maria Popieluch 

15. Halina Marta Sarul 

16. Jan Sekta 

17. Olga Anna Uminowicz 

18. Łukasz Zakrzewski 

Nieobecni radni: Jacek Brzeski, Małgorzata Czopińska, Jerzy Kunda 

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. Arkadiusz Połojański - Sekretarz Miasta 

4. Dorota Wołoszyn  - Skarbnik Miasta 

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

6. Krystyna Kralkowska  - Przewodnicząca Rady Seniorów 

7. Ewa Ostrowska - Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 

8. Marta Dąbrowska – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

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

10. Małgorzata Bogdanowicz – Kierownik Centrum Integracji Społecznej 

11. Wojciech Caban - Kierownik w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych 

12. Jacek Markowski – Naczelnik Wydziału Mienia 

13. Adam Baran - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 

14. Maciej Ambroziak – Komendant Straży Miejskiej 

15. Jan Małecki - Radca Prawny 

16. Radni Rady Seniorów 

17. Mirosław Domysławski – Główny Specjalista – Biuro Informatyki 

18. Szymon Grabowski – Główny Specjalista – Biuro Informatyki 

19. Krystyna Gruszecka – Rosłoń – Główny Specjalista – Biuro Rady Miejskiej 

20. Mieszkańcy  
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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 18.12.2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 08.01.2020 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 na lata 2020 – 

2029. PROJEKT NR 1. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. PROJEKT NR 2 

10. Dyskusja nad przyszłością Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. 

11. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego. PROJEKT NR 3 

12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego. PROJEKT NR 4 

13. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej w Giżycku oraz jej jednostkom 

organizacyjnym. PROJEKT NR 5 

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika 

i jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku na 2020 rok. 

PROJEKT NR 6 
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2019 Rady Miejskiej w 

Giżycku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko 

do zużytej wody i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 7 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. PROJEKT NR 8 

17. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 9 

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

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/11/06 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 17 lutego 2006 roku. PROJEKT NR 11 

20. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12 

21. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 13 

22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobierania. PROJEKT NR 14 

23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej  

w Giżycku na 2020 rok. PROJEKT NR 15 

24. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 16 

25. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 17 

26. Plany pracy na 2020 rok: Komisji Finansów i Gospodarki; Komisji Spraw Społecznych. 

27. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2019 rok. 
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28. Roczne sprawozdania z działalności za 2019 rok: Komisji Finansów i Gospodarki; 

Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku. 

29. Zamknięcie sesji 

Ad.1 

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

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

Następnie powitał burmistrza, z-cę burmistrza, radnych i wszystkich zebranych na sesji gości  

i mieszkańców. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa przypomniał radnym, iż po otrzymaniu przez 

nich programu sesji wraz z projektami uchwał, do Biura Rady Miejskiej wpłynęły dwa projekty 

uchwał, które radni również otrzymali przed sesją: 

1.  Projekt uchwały A w sprawie ustalenia sezonowej strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obrębie płatnego parkowania, 

wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobierania.  

 2. Projektu uchwały B w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Finansów  

i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku. 

Poinformował radnych o tym, iż pojawiła się inicjatywa Giżyckiej Rady Seniorów, aby na sesji 

wręczyć certyfikaty pod nazwą „Miejsca przyjazne seniorom”. 

Zgłosił cztery wnioski o: 

1. Wprowadzenie do porządku obrad punktu : Wręczenie certyfikatów „Miejsca przyjazne 

seniorom”, jako punkt 5. 

2. Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie 

ustalenia sezonowej strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w obrębie płatnego parkowania, wysokości opłaty 

dodatkowej oraz sposobie ich pobierania po punkcie 21 porządku obrad.  

3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały A w sprawie ustalenia sezonowej strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w obrębie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie ich 

pobierania, przed punktem 22 obecnego porządku obrad. 

4. Wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały B w sprawie rezygnacji radnego  

z funkcji członka Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku, po punkcie 25 

programu sesji. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie: 

Wniosek nr 1 - 17 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 2 do protokołu. 

Wniosek nr 2 - 17 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 3 do protokołu. 

Wniosek nr 3 - 16 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista z wynikami głosowania – załącznik 

nr 4 do protokołu. 

Wniosek nr 4 – 17 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 5 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 18.12.2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 08.01.2020 r. 

5. Wręczenie certyfikatów „miejsca przyjazne seniorom” 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Pytania radnych w zakresie sprawozdania burmistrza. 

8. Komunikaty i informacje. 
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9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029. 

PROJEKT NR 1. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. PROJEKT NR 2 

11. Dyskusja nad przyszłością Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. 

12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego. PROJEKT NR 3 

13. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego. PROJEKT NR 4 

14. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej w Giżycku oraz jej jednostkom 

organizacyjnym. PROJEKT NR 5 

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika i 

jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku na 2020 rok. PROJEKT NR 6 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2019 Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody 

i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 7 

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej w Giżycku z 

dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Giżycko. PROJEKT NR 8 

18. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 9 

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

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/11/06 Rady Miejskiej  

w Giżycku z dnia 17 lutego 2006 roku. PROJEKT NR 11 

21. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Giżycka. PROJEKT NR 12 

22. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 13 

23. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie ustalenia sezonowej strefy płatnego 

parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

obrębie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobierania 

24. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sezonowej strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obrębie płatnego parkowania, 

wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobierania. PROJEKT A 

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości 

opłaty dodatkowej oraz sposobie ich pobierania. PROJEKT NR 14 

26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej  

w Giżycku na 2020 rok. PROJEKT NR 15 

27. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Giżycku. PROJEKT NR 16 

28. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 17 

29. Projekt uchwały w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Finansów  

i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT B 

30. Plany pracy na 2020 rok: Komisji Finansów i Gospodarki; Komisji Spraw Społecznych. 

31. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2019 rok. 

32. Roczne sprawozdania z działalności za 2019 rok: Komisji Finansów i Gospodarki; 

Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku. 
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33. Zamknięcie sesji. 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie protokół sesji Rady 

Miejskiej z dnia 18.12.2019 r. 

 Protokół został przyjęty – 17 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 6 

do protokołu. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie protokół sesji Rady 

Miejskiej z dnia 08.01.2020 r. 

 Protokół został przyjęty – 18 głosów za. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 7 

do protokołu. 

Ad.5 

Przewodnicząca Rady Seniorów K. Kralkowska poinformowała zebranych, iż konkurs 

„Miejsca przyjazne seniorom” jest organizowany przez Radę Seniorów we współpracy  

z Burmistrzem Miasta Giżycka. Ze strony burmistrza zadanie to realizowała opiekunka Rady 

Seniorów Dyrektor CPUiIS Ewa Ostrowska. Celem konkursu jest zmienianie świadomości 

społeczeństwa poprzez promowanie instytucji zainteresowanych potrzebami osób starszych. 

Głównym celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie instytucji, przedsiębiorstw  

i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań przyczyniają się do 

podniesienia komfortu życia seniorów. 

Dyrektor CPUiIE E. Ostrowska wypowiedziała się w kwestii realizacji powyższego zadania. 

Następnie wręczyła certyfikaty i drobne upominki osobom wyróżnionym. 

Ad.6 

Burmistrz Miasta W.K. Iwaszkiewicz przedstawił informację z działalności międzysesyjnej: 

- 23.12.2019 r. – Zarząd Mazurskiego Międzygminnego Związku Gospodarka Odpadami – 

sprawy budżetu i azbestu. 

- 30.12.2019 r. – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – posiedzenie zarządu. 

Temat: Mazurska Pętla Rowerowa. Podpisano umowę na realizację pierwszych elementów 

Mazurskiej Pętli Rowerowej na terenie Giżycka. 

- 08.01.2020 r. – posiedzenie Rady Seniorów i sesja Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym. 

- 09.01.2020 r. – spotkanie w sprawie szpitala i odpadów. 

- 14.01.2020 r. – posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego i Zarządu ZUOK Spytkowo 

- omówienie sytuacji w spółce. 

- 24.01.2020 r. – delegacja burmistrz wraz ze starostą D. Drzażdżewskim do NFZ – przejęcie 

szpitala przez samorząd miejski. 

- 29.01.2020 r. – na zaproszenie samorządu Kętrzyna Burmistrz wraz z Przewodniczącym 

ZMGO W. Ogłuszką wzięli udział w spotkaniu – przystąpienie sąsiednich gmin do MZMGO. 

oraz budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów. 

- 31.01.2020 r. – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie – Mazurska Pętla Rowerowa. 

- 07.02.2020 r. – Zgromadzenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. 

- 11.02.2020 r. – posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. 

- 12.02.2020 r. – posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka 

Odpadami.  

Następnie burmistrz przedstawił informację w zakresie sprzedanych nieruchomości przez 

Gminę Miejską oraz informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku – załącznik  

nr 8 do protokołu. 
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Ad.7 

Radny M. Boć 
1.  Poruszył kwestię planowanej podwyżki ceny za wywóz odpadów. Zwrócił się do burmistrza 

z prośbą o umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej analizy porównawczej miast 

ościennych w kwestii ceny za wywóz odpadów. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odniósł się do wniosku radnego M. Bocia. Najwyższą cenę ma 

Kętrzyn, Ruciane Nida i Mikołajki. 

Radna H. Sarul 

1.  Jak będzie wyglądała sprawa opłat w budynkach wielorodzinnych? 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnej, że związek nie ustala odpowiedzialności. 

Zapisy są zawarte w ustawie. 

Radny A. Jelec 

1.  Czy miasto przeprowadziło analizę, ile jest generowanych odpadów z cmentarzy? 

2.  Z jakich środków finansowana jest utylizacja odpadów z cmentarzy? 

3.  Czy istnieje możliwość wykonania analizy zużywanych plastikowych odpadów z cmentarzy 

i możliwości zastosowania zamienników. Sensownym jest podjęcie akcji zmierzającej do 

uświadomienia mieszkańcom, że używanie plastików negatywnie wpływa na otoczenie. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział radnemu, że na odpady cmentarne istnieje 

specjalny kod odpadu. Jest sugestia, żeby w regulaminie były wyłączone cmentarze. 

Radny Paweł Andruszkiewicz  

1.  Poruszył kwestię ceny za wywóz odpadów. 

2.  Czy burmistrz jest za budową spalarni? 

3.  Jak burmistrz głosował na spotkaniu, na którym były zwiększane stawki i czy był delegat 

Rady Miejskiej wraz z burmistrzem na tym spotkaniu? 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział na pytanie 3 radnego Pawła Andruszkiewicza: 

Na spotkaniu była obecna pani Magdalena Jurgielewicz, około połowy czasu trwania spotkania. 

Podczas głosowania nie było jej. Burmistrz był za przyjęciem nowych stawek. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zgłosił wniosek o odwołanie delegata Rady Miejskiej pani 

Magdaleny Jurgielewicz z funkcji członka Mazurskiego Związku Międzygminnego 

Gospodarka Odpadami. 

Radca Prawny J. Małecki poinformował radnego, iż należałoby przygotować wcześniej 

projekt uchwały w kwestii jego wniosku. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz wyjaśnił jaki jest powód podwyżki cen odbioru odpadów 

komunalnych.  

Radny Piotr Andruszkiewicz 

1.  Odniósł się do wypowiedzi burmistrza na temat powodu podwyżki cen za wywóz odpadów. 

Zapytał, czy od września można by było ustalić, że im dalej, tym więcej, im bliżej tym mniej. 

Ktoś, kto nie płaci procentowo jak Giżycko, płaci karę. 

2. Co z osobami, które wynajmują pokoje, zameldowane są w jednym dużym domu? Czy takie 

osoby będą płaciły więcej? Bardziej sprawiedliwy jest metraż, niż za osobę. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz zaproponował pozostawić omówienie tematu kosztów 

wywozu odpadów na inny termin. Powiedział, że odpowiedzią na pytania będzie postawa 

Kętrzyna, który był w MZMGO, wystąpił z tego związku i obecnie ponownie chce do niego 

wstąpić. Ponadto pozbycie się majątku miasta - ZUOK Spytkowo jest nieracjonalne. 

Wypowiedział się na temat ustalania kryteriów opłat. 

Radny Piotr Andruszkiewicz powiedział, że miasto powinno dążyć do ustalenia kosztów za 

kilogramową produkcję odpadów. 
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Radny M. Jakowicz  

1.  Poruszył kwestię podjętej uchwały w grudniu 2019 r. w sprawie polityki oświatowej na lata 

2019 – 2025 oraz szkolenia uczniów i przedszkolaków z zasad udzielania pierwszej pomocy 

medycznej. Zapytał, czy wyłoniono już firmę, czy osobę, która profesjonalnie zajmie się 

szkoleniami, czy to już funkcjonuje i jakie są tego koszty. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że nie było powiedziane, że temat 

będzie zrealizowany w lutym, tylko w lutym po zakończeniu ferii  miasto zajmie się tym 

tematem i będzie on poruszony na najbliższym spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

Przypomniał, że w szkołach są nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy i z tej strony miasto będzie oczekiwać zaangażowania 

i pomocy. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz uzupełnił odpowiedź z-cy burmistrza. Zwrócił się do radnego 

M. Jakowicza, że jeżeli chciałby się włączyć w ten proces, to jest mile widziany. 

Radny M. Jakowicz odniósł się do wypowiedzi z-cy burmistrza. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski odniósł się do wypowiedzi radnego M. Jakowicza. 

Radna M. Kaczorowska poinformowała radnych o tym, iż przeprowadziła nieodpłatnie  

w styczniu szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy w szkole Podstawowej nr 7. 

Zwróciła się do Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z propozycją 

przeprowadzenia takich szkoleń w placówkach oświatowych za darmo. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta odniósł się do wniosku radnego Pawła 

Andruszkiewicza w kwestii odwołania pani Magdaleny Jurgielewicz z funkcji członka  

w Mazurskim Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami. Zapytał burmistrza, czy pani 

Jurgielewicz chodzi na wszystkie spotkania w MZMGO. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział, że nie przypomina sobie nieobecności pani  

M. Jurgielewicz na posiedzeniach MZMGO. 

Radny Paweł Andruszkiewicz powrócił do tematu pani M. Jurgielewicz w kwestii głosowania 

nad stawkami za wywóz  odpadów oraz braku spotkania pani Jurgielewicz z radnymi w tej 

sprawie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa i radny M. Boć odnieśli się do wypowiedzi 

radnego Pawła Andruszkiewicza. 

Radny M Boć zwrócił się do radnego o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie  

z uzasadnieniem. Następnie zwrócił się do przewodniczącego, aby prowadził sesję w taki 

sposób, aby wypowiedzi były do rzeczy i zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał wniosek pod głosowanie. 

 Wniosek został przyjęty – 7 głosów za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa 

1. Poinformował radnych o tym, iż zawiadomił prokuraturę o zamierzeniu popełnienia 

przestępstwa. Sprawa dotyczy umieszczenia komentarza w sieci internetowej. Osoba, 

która umieściła ten komentarz w sieci, wystosowała do Rady Miejskiej pismo z dnia 

27.01.2020 r. – odczytał treść pisma – załącznik nr 10 do protokołu. 

2. Poinformował radnych o utworzeniu Klubu Radnych OK Giżycko, gdzie radna 

Małgorzata Czopińska jest przewodniczącą tego klubu. 

3. Poinformował burmistrza, iż skieruje wnioski, postulaty do burmistrza w kwestii 

śmieciowej. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby wcześniej sformułowali pytania  

i wnioski w tej sprawie i przesłali przewodniczącemu, celem przekazania burmistrzowi. 

Radna M. Kaczorowska 

1. Podziękowała przewodniczącemu za reakcję na wpis w sieci internetowej. 
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Radna M. Popieluch. 
     1.   Poinformowała radnych, iż pod koniec listopada 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z  Chorobą Nowotworową „Promyk” zostało wylosowane przez Fundację Amerykańsko – 

Słoweńską „Uśmiech Dziecka” w Nowym Jorku. Stowarzyszenie otrzymało 156.807 zł. Są to 

pieniądze przeznaczone na chore dzieci będące pacjentami hospicjum domowego. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz 

1.   Giżycka Ochrona Zdrowia Spółka z o.o. została wpisana do rejestru podmiotów 

leczniczych. 

2.   Zaprosił radne na spektakl z Sonią Bohusiewicz w Giżyckim Centrum Kultury. 

Radny Piotr Andruszkiewicz 

Poinformował radnych o odbywających się konsultacjach społecznych w kwestii korytarzy 

kolejowych. 

Radny Paweł Andruszkiewicz 

1.   Przekazał prośbę harcerzy o udostępnienie harcówki przy ul. Wodociągowej. 

2.   Poruszy kwestię premiery  filmu „Gwiezdne Wojny” w Giżycku. 

3.   Przekazał prośbę żeglarzy o dofinansowanie ich działań – Giżycka Grupa Regatowa. 

Następnie radny zapytał burmistrza: 

1.   Co się stało, że stosunek władz miejskich do Giżyckiej Grupy Regatowej zmienił się  

w ciągu ostatniego roku? 

2. Czy burmistrz bądź zastępca burmistrza telefonował do Urzędu Marszałkowskiego i pytał 

marszałka czy Giżycka Grupa Regatowa prawnie zajmuje pomieszczenia w budynku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnego, iż burmistrz udzieli 

odpowiedzi na pytania radnych w formie pisemnej, ponieważ zadał je w punkcie komunikaty  

i informacje. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski 

1.   Poinformował radnych o opracowywanej Strategii Mobilności dla Miasta Giżycka i ankiecie 

w sprawie tej strategii.  

Radny Ł. Zakrzewski 

1. Poruszył kwestię umieszczenia w porządku obrad punku: interpelacje, zapytania  do 

burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa przypomniał, iż są zapisy ustawowe, że wnioski, 

pytania i interpelacje  są składane w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta zwrócił się do radnego Ł. Zakrzewskiego  

z komunikatem, że chętnie się spotka z radnym i poczyta z nim statut orza ustawę o samorządzie 

terytorialnym i chętnie wyjaśni radnemu to, czego nie jest w stanie zrozumieć. 

Radny Ł. Zakrzewski odpowiedział wiceprzewodniczącemu, że chętnie przyjmuje jego 

zaproszenie i poczyta ustawę o samorządzie gminnym i pokaże, że realizacja zapisu, który 

został wprowadzony w statucie miasta, w ustawie o samorządzie gminnym nie miał ram 

czasowych realizacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 

Ad.9 i 10 

Radny Piotr Andruszkiewicz poruszył kwestię przesunięcia wydatków na dotacje na zadania 

bieżące z przedszkoli niepublicznych do oddziałów przedszkolnych w szkołach.  

Zapytał, na co te środki zostaną przekazane i czy w związku z  dofinansowaniem przedszkoli 

w szkołach, miasto Giżycko zacznie wypłacać nauczycielom zerówek w szkołach  

i przedszkolach 300 zł za wychowawstwo i czy odda zaległe kwoty nauczycielom, które od 

września nie są wypłacane? 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odniósł się do pytania radnego w kwestii dodatku za 

wychowawstwo. Art. 34a Karty Nauczyciela, wymienia kategorie wychowawców klas  
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i mówi, że wychowawca klas otrzymuje minimalnie 300 zł. Może być to kwota nad danym 

oddziałem w szkole. Kwota ta może być podniesiona przez radę stosowną uchwałą. To dotyczy 

tylko wychowawców w szkołach. Jeżeli chodzi o przedszkola i oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych jest to inny dodatek. Jest to dodatek za opiekę w przedszkolu  

z oddziałem przedszkolnym przy szkole podstawowej. Ustalanie wysokości tego dodatku jest 

kompetencją organu uchwałodawczego gminy, czyli rady.  Dzisiaj na sesję taki projekt jest 

wniesiony – projekt uchwały nr 8. 

Skarbnik Miasta D. Wołoszyn odpowiedziała radnemu, że w pierwotnej wersji budżetu były 

zaplanowane dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Po analizie stwierdzono, że część 

środków musi zostać przesunięta do przedszkoli przy szkołach. 

Radny Piotr Andruszkiewicz odczytał uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc poinformował radnego, że wyroki, na które powołał się radny, 

odnoszą się do poprzedniego stanu prawnego. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały nr 2 – załącznik  

nr 11 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029. 

 Uchwała została podjęta – 14 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/3/2020 – załącznik nr 13 do protokołu. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta na 2020 rok. 

 Uchwała została podjęta – 13 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/4/2020 – załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad.11, 12, 13 

Radny Ł. Zakrzewski wypowiedział się na temat swojej działalności i burmistrza w zakresie 

Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego od 2014 roku. 

Radny M. Boć odniósł się do treści projektów uchwał nr 3 i nr 4. Projekt nr 4 zawęża 

możliwości działania Giżycczan. Projekt nr 3 daje dużo większe spektrum działania 

społecznego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa  powiedział, że nie jest sympatykiem budżetów 

obywatelskich. Jest to reglamentowana obywatelska idea. Celem powinno być aktywizowanie 

obywateli i sprawienie, że cały budżet będzie traktowany jako budżet obywatelski. 

Radny M. Boć odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego. 

Radny Ł. Zakrzewski  poruszył kwestię Zespołu do Spraw Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego i zapisów w obu projektach uchwał w tej sprawie. Powiedział, że rozważa 

możliwość wniesienia poprawki, czy autopoprawki do projektu nr 3 – zmienić pięć kategorii 

na dwie, wymienione w projekcie uchwały autorstwa przewodniczącego R. Kempy. 

Złożył wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały nr 3, poza wymienioną 

autopoprawką zmniejszającej liczbę kategorii wymienionych w projekcie Komisji Doraźnej. 

Zgłosił wniosek o poprawkę w tym projekcie – zamiast 5 kategorii wpisać: inwestycje  

i remonty oraz zieleni miejskiej i ochrony środowiska. 

Radny Piotr Andruszkiewicz wypowiedział się na temat dyskusji kilku radnych, którzy 

wykazują aktywność w kwestii  Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Reszta radnych nie jest 

tym tematem zainteresowana. Wypowiedział się na temat realizacji niektórych projektów  

w ramach GBO. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta powiedział, że w idei Giżyckiego Budżetu 

Obywatelskiego chodzi głównie o to, aby wzbudzić poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, 

żeby kreować podstawę mieszkańców w celu wspólnego podejmowania decyzji w kwestiach 
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ich interesujących. Idea, która jest w naszym budżecie nie kreuje postaw obywatelskich.  

Ona kreuje jednostki. Wypowiedział się również na temat grantów i budżetu obywatelskiego. 

Radny Ł. Zakrzewski odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego. 

Radny M. Boć wypowiedział się w kwestii wykonania projektów składanych w ramach 

Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego oraz pracy Komisji Doraźnej powołanej rok temu do 

opracowania projektu uchwały. 

Radny Paweł Andruszkiewicz odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego J. Sekty. 

Wypowiedział się również na temat Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego i grantów. 

Powiedział, że mogłoby nie być budżetu, ale żeby o grantach nie decydował burmistrz, tylko 

komisja, która składałaby się z radnych. Poruszył kwestię realizacji projektu ławeczek dla 

matek karmiących, którego był autorem oraz innych projektów, które nie powinny być 

zrealizowane. Zaproponował zmienić zapis na jedną kategorię. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej J. Sekta poruszył kwestię komisji grantowej. 

Radny A. Jelec zaproponował zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie wniosku 

radnego Ł. Zakrzewskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie wniosek radnego  

Ł. Zakrzewskiego. 

 Wniosek został przyjęty – 6 głosów za, 5 przeciw, 7 wstrzymujących się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 16 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zgłosił autopoprawkę do swojego projektu 

uchwały – po § 7 zmienić numerację paragrafów. Po § 7 jest § 9, powinno być: § 8 i zmienia 

się kolejność następnych paragrafów. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3 autorstwa Komisji 

Doraźnej, z poprawkami komisji oraz poprawką przegłosowaną przez radę. 

 Uchwała nie została podjęta – 4 głosy za, 10 przeciw, 4 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 17 do protokołu. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4 

Uchwała została podjęta – 10 głosów za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/5/2020 – załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad.14 

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

projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej w Giżycku oraz jej jednostkom 

organizacyjnym. 

 Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę – 16 głosów za, 2 wstrzymujące się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/6/2020 – załącznik nr 21 do protokołu 

Ad.15 

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

projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika  

i jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku na rok 2020. 

Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę – 17 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 22 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/7/2020 – załącznik nr 23 do protokołu. 

Ad.16 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2019 Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody  

i odprowadzania ścieków. 
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Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał, ile mieszkańcy będą płacić za wodę i dlaczego miasto 

już nie dofinansowuje do zużytej wody i odprowadzonych ścieków. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział, że dofinansowanie na ten rok jest 

zaplanowane tylko dla mieszkańców miasta, którzy zaopatrywani są w wodę przez Gminny 

Zakład Komunalny. Planowana jest dopłata w wysokości 34.000 zł oraz do ścieków  

w wysokości 9.000 zł. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zapytał, czy mieszkańcy zaopatrywani w wodę przez Gminny 

Zakład Komunalny będą płacić tyle co pozostali mieszkańcy Giżycka i czy planowana jest  

w tym roku dopłata dla wszystkich mieszkańców Giżycka i jaka to będzie stawka w tym roku. 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz odpowiedział, że idea dopłat dla mieszkańców, którzy są 

zaopatrywani przez Gminny Zakład Komunalny jest taka, żeby nie płacili więcej od 

pozostałych mieszkańców. Zmienił się stan prawny – taryfy zatwierdzają Wody Polskie, nie 

Rada Miejska i to jest pierwszy powód, dla którego miasto nie prognozowało żadnych dopłat. 

Zostały też zredukowane wydatki. 

Z-ca Burmistrza C. Piórkowski uzupełnił odpowiedź burmistrza. 

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

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

głosowania – załącznik nr 24 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/8/2020 – załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad.17 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 

r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  

i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach  

i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. 

Radny M. Boć poinformował radnych, iż składał wniosek na posiedzeniu Komisji Finansów  

i Gospodarki, aby kwestie miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego, umieszczonego  

w zmianie uchwały, zmodyfikować według algorytmu, który przedstawił burmistrzowi. 

Jednakże należałoby uzyskać opinię Związków Zawodowych. Zwrócił się do burmistrza  

z prośbą, aby przed delegowaniem takiej uchwały do związków, wcześniej przesyłał ją do 

wiadomości radnym, aby mieli możliwość wniesienia poprawek. 

Zapytał burmistrza, czy miasto zatrudnia doradców metodycznych. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski odpowiedział radnemu, że zadanie związane  

z doradcami metodycznymi jest realizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Wniósł w drodze autopoprawki wykreślenie punktu 6 w tabeli - dotyczy doradcy 

metodycznego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa odniósł się do wypowiedzi radnego M. Bocia  

i z-cy burmistrza oraz przedstawił swoje odrębne zdanie na temat doradców metodycznych. 

Dyrektor MZOSiP P. Szulc odniósł się do kwestii dodatku funkcyjnego. Powiedział, że taki 

dodatek może być umieszczony w tabeli lub nie. Prawo oświatowe wskazuje, że organem 

prowadzącym dla Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli mogą być zarówno gminy jak  

i powiaty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa powiedział, że miasto powinno rozważyć opcje 

zatrudniania metodyków. 

Z-ca Burmistrza Miasta C. Piórkowski wycofał zgłoszoną autopoprawkę do projektu 

uchwały. 

Radny M. Boć powiedział, że miasto nie dysponuje Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, 

więc nie trzeba głosować nad czymś czego nie ma. 

Radny A. Jelec odniósł się do wypowiedzi radnego M. Bocia. 

Radna M. Popieluch zgłosiła wniosek o wykreślenie z tabeli punktu 6 – dotyczy doradcy 
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metodycznego. 

 Wniosek nie został przyjęty – 6 głosów za, 7 przeciw, 5 wstrzymujących się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 26 do protokołu. 

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

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

głosowania – załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/9/2020 – załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad.18 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

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

 Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 17 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 29 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/10/2020  – załącznik nr 30 do protokołu. 

Ad.19 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

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

 Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 18 głosów za. Lista z wynikami 

głosowania – załącznik nr 31 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/11/2020 – załącznik nr 32 do protokołu. 

Ad.20 
Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/11/06 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 

2006 r . (Przebieg ul. Sybiraków).  

Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 18 głosów za. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 33 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/12/2020 – załącznik nr 34 do protokołu. 

Ad.21 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Giżycka. 

Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 17 głosów za, 1 wstrzymujący się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 35 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/13/2020 – załącznik nr 36 do protokołu. 

Ad.22 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok dla Miasta Giżycka. 

Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 18 głosów za. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 37 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/14/2020 – załącznik nr 38 do protokołu. 

Ad.23, 24, 25 

Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz wniósł autopoprawkę do projektu A – w załączniku nr 2 pkt 3 

jest zapis „opłaty abonamentowe”. Zmienia się zapis na: „Miesięczne opłaty abonamentowe”. 

Wykreślenie z pozycji 3 – stawka dla pozostałych użytkowników SPP. 

Radny Paweł Andruszkiewicz zwrócił się do radnych o przegłosowanie projektu uchwały, 

który ogranicza funkcjonowanie strefy płatnego parkowania do 3 miesięcy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 14 

autorstwa grupy radnych.  

 Radni nie podjęli uchwały – 4 głosy za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący się, 2 radnych nie 

głosowało. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 39 do protokołu. 
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Radny Paweł Andruszkiewicz wniósł o wykreślenie z projektu uchwały A zapisu dotyczącego 

strefy płatnego parkowania w miesiącach: maj, wrzesień. Pozostawić czerwiec, lipiec, sierpień.   

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa poinformował radnych, iż wniosek radnego 

Pawła Andruszkiewicza sprowadza się do zmiany w zapisie  § 1. 

 Wniosek nie został przyjęty – 4 głosy za, 13 przeciw, 1 wstrzymujący się. Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 40 do protokołu. 

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

 Uchwała została podjęta – 12 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się.  Lista  

z wynikami głosowania – załącznik nr 41 do protokołu. 

Uchwała nr XXII/15/2020 – załącznik nr 42 do protokołu 

Ad.26 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2020 rok.  

 Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 18 głosów za. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 43 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/16/2020 – załącznik nr 44 do protokołu. 

Ad.27 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Giżycku na 2020 rok.  

 Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 18 głosów za. Lista z wynikami głosowania 

– załącznik nr 45 do protokołu. 

Uchwała  nr XXII/17/2020 – załącznik nr 46 do protokołu. 

Ad.28 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

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

Rady Miejskiej w Giżycku. 

Radni nie dyskutowali na temat projektu uchwały i nie podjęli uchwały - 5 głosów za,  

11 przeciw, 2 wstrzymujące się. Lista z wynikami głosowania – załącznik nr 47 do protokołu. 

Ad.29 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zapytał radnych czy chcą zabrać głos na temat 

projektu uchwały w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Finansów  

i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku. 

Radni nie wnieśli uwag i podjęli uchwałę - 14 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się. Lista 

z wynikami głosowania – załącznik nr 48 do protokołu. 

 Uchwała  nr XXII/18/2020  – załącznik nr 49 do protokołu. 

Ad.30 

Radni zapoznali się z planami pracy Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Spraw 

Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku na 2020 rok. 

Ad.31 

Radni nie wnieśli uwag do treści sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2019 

rok. 

Ad.32 

Radni zapoznali się z treścią sprawozdań Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Spraw 

Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za 2019 rok. 

Ad.33 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Kempa zamknął XXII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej 

w Giżycku. 

 Na tym protokół zakończono. 
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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 

 

     

 

 

 


