Protokół Nr XL/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 9 maja 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

XL Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 9 maja 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1500 a zakończono
o godz. 1600.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański dokonał otwarcia XL Sesji. Serdecznie powitał
wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych (nieobecny rady
Edward Bojko, Elżbieta Lewandowska i Roman Brzozowski ), co stanowi quorum, przy którym
może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje i uchwały.
Do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański oznajmił, że sesja została zwołana na podstawie
art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z § 15 ust. 4
Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie - na wniosek Burmistrza. W związku z tym, na każdą zmianę w
porządku musi wyrazić zgodę wnioskodawca.
Zapytał, czy w sprawie porządku chciałby ktoś zabrać głos. Nie było propozycji zmian.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański nie poddał pod głosowanie porządku obrad XL
Sesji, ponieważ nie zaproponowano zmian. Porządek został przyjęty w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2017-2029
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2)

Zmian w budżecie miasta na 2017 rok
4. Zamknięcie obrad XL Sesji

Nastąpiła zmiana quorum, do obrad dołączył radny Roman Brzozowski.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2016-2029
Przedmiotowy temat został przekazany radnym przed sesją oraz przedstawiony przez
Skarbnik Miasta Ewę Moszczyńską.
1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2017 – 2029.
W dochodach budżetowych roku 2017 nie dokonuje się zmian.
3. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2017 - 2029.
W wydatkach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną
kwotę 1.117.400 zł, przy czym bieżące wydatki zwiększamy o kwotę 20.000 zł, natomiast wydatki
majątkowe zwiększamy o kwotę 1.097.400 zł.
4. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017 - 2029.
W przedsięwzięciach na lata 2017 – 2029 nie dokonuje się zmian.
5. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2017 - 2029.
Deficyt budżetowy została zwiększony o kwotę 1.117.400 zł i po dokonanych zmianach wynosi
4.633.940 zł.
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2) zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Przedmiotowy temat został przekazany radnym przed sesją oraz przedstawiony przez
Skarbnik Miasta Ewę Moszczyńską.

Uzasadnienie

Dział
1

Rozdział
2

Paragraf
3

DOCHODY 2016 OGÓŁEM
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI 2016 OGÓŁEM
Wydatki Bieżące
710

71012

4300/44

Wydatki majątkowe
1. wydatki inwestycyjne
600

60016

6050/5

600

60016

6050/10

600

60016

6050/18

600

60016

6050/24

600

60016

6050/220

700

70005

6060/92

900

90095

6050/252

926

92601

6050/199

2. wniesienie udziałów do
spółek
3. dotacje na zadania
inwestycyjne

Treść
4
saldo
obroty
saldo
obroty
saldo
obroty
saldo
obroty
saldo
obroty
UM - wydzielenie działek pod zabudowę
saldo
obroty
saldo
obroty
Budowa ulicy Morelowej
Budowa łącznika pomiędzy ul. BocznoGórną a Skłodowskiej
Budowa łącznika pomiędzy ul.
Grudziądzką a Chełmińską
Utwardzenie nawierzchni przy ul.
Sobieskiego
budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską
a Chełmińską
wykupy, zamiany
Inwestycje realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego
Budowa sztucznego lodowiska przy ul.
Sienkiewicza
,
obroty
saldo
obroty
Deficyt ( -), Nadwyżka ( +)

Zwiększenia Zmniejszenia
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 117 400,00
1 137 400,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
1 097 400,00
1 117 400,00
20 000,00
1 097 400,00
1 117 400,00
20 000,00
204 300,00

Dochody bieżące

0,00

3

178 000,00
35 000,00
58 000,00
2 100,00
20 000,00
360 000,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 117 400,00
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Wydatki Bieżące
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)
Dochody majątkowe
Wydatki majątkowe
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)
Deficyt ( -), Nadwyżka ( +)

20 000,00
-20 000,00
0,00
1 097 400,00
-1 097 400,00
-1 117 400,00

W dyskusji nad powyższymi uchwałami głos zabrali:
Radny Ryszard Kabat powiedział, że najpoważniejsze pozycje w tej zmianie to są sprawy
dotyczące lodowiska i Skatepark-u. Wprowadzane zmiany w ulicach polegają na tym, że mieliśmy
projekty, a teraz są już gotowe rozwiązania. Zapytał ile teraz przewiduje się na realizację tej
inwestycji z prośbą o rozbicie na lodowisko i Skatepark. Zapytał ile przewidywano przed
rozstrzygnięciem przetargowym, ile otrzymano w ramach najniższej oferty, radny powiedział, że wg
niego jest to prawie 640 000 zł. Wniósł aby nie rozstrzygać tego w ten sposób, radny z
doświadczenia wie, że warto ogłosić drugi przetarg, bo najczęściej, nie zawsze otrzymać można
niższe ceny, bo niektórzy przy pierwszym przetargu występują na próbę i chcą osiągnąć jak
największe zyski. Sytuacja na rynku budowlanym w tej chwili jest taka, że wybierają sobie oferty,
ceny ofertowe są o wiele wyższe niż ceny, które wynikają z kosztorysu. Poprosił o wyjaśnienie z
wnioskiem o niepodpisywanie umowy teraz, po rozstrzygnięciu pierwszego przetargu tylko
ewentualnie przystąpić do drugiego.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, decyzja została podjęta, budowany będzie kompleks w
postaci ścisłej kooperacji pomiędzy lodowiskiem, a skatepark-iem i Young Spot. Chcemy, żeby
lodowisko, które nie będzie używane, jako lodowisko służyło również, jako dodatkowy element
pozostałej części tego wydarzenia, czyli wykorzystanie części płyty betonowej na boisko do
koszykówki, Yang Spotu i na mobilne przenośne urządzenia służące dla dzieci do nauki
poruszania się na skatepark-u. Wzrost jeżeli chodzi o kwotę na sztucznym lodowisku ( jest to
lodowisko nie w wersji uproszczonej tylko przyzwoite lodowisko w myśl zasady, że biednego nie
stać na prowizorki), z kwoty planowanej 2 010 000 zł wzrasta o kwotę z mojego punku o poziom
błędu statystycznego, 280 000zł więcej. Jeżeli chodzi o skatepark i Young Spot to między innymi
dodatkowe koszty powoduje stworzenie wspólnej infrastruktury, oświetlenia, dojazdów, dojść, piłko
- chwytów, które mają oddzielić od sąsiadującego boiska piłkarskiego i jedynym problemem jest
niedoszacowanie kwoty na skatepark z 280 000 zł, która wynikała z propozycji wnioskodawców,
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kwota całości Budżetu Obywatelskiego 500 000 zł nie starcza. „Była świadomość, że kwota
wzrośnie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużo. Przetarg jest nierozstrzygnięty. Po to się tu
spotkaliśmy, aby dostać pozwolenie lub nie. W moim przekonaniu powtórzenie przetargu oznacza,
że nie zrealizujemy tego w tym roku, a B.O. jakby nas do tego obliguje i to że sobie powiedzieliśmy
na tej sali to, że lodowisko powstanie na przełomie listopada i grudnia. Ponadto chcę jeszcze
mocno podkreślić, że nie jest jeszcze do końca uporządkowana kwestia Skatepark-u, o który też
wybuchła taka drobna awantura wśród młodych ludzi, ponieważ , to by nas już pogrążyło i
skatepark będzie miał wykonaną dokumentację i jego pierwszy element pojawi się już w tym
przedsięwzięciu, natomiast będziemy je kontynuować i to spowoduje nową dyskusję, jeżeli chodzi o
środki, w przyszłym roku, żeby ten temat definitywnie zamknąć. Stoję na takim stanowisku, że nie
podzielam tego poglądu, że firmy podwyższają itd. mamy szczegółowe wyliczenie, zestawienie
kosztów, mogę państwu przytoczyć mniej więcej ceny wynikające z tego, to może być interesujące.
Przy okazji pokażę, uruchomię wyobraźnię o jakim obiekcie rozmawiamy. Dla mnie problemem nie
jest lodowisko, absolutnie, bo tak jak podkreślam 2 010 000 zł wyszło 2 290 00 zł. Jest to kwota, ,
kolega z doświadczenia wie, że wahnięcia na poziomie 10 % to są żadne wahnięcia. Tak to się
dzieje w taktyce, która się nazywa sztuka budowlana. Problemem absolutnie jest skatepark i Young
spot, ale stoję na stanowisku, że skoro to młodzieży obiecaliśmy to powinniśmy wykonać do końca
bezwzględnie i zamknąć ten temat. Jeszcze tylko o zestawieniu kosztów: dokumentacja techniczna
– 110 000 zł, roboty ziemne, prace przygotowawcze – 120 000 zł kwoty netto, były to prace
wstępne. Samo lodowisko: hala namiotowa, ma być przykrywane 360 000 zł, agregat chłodniczy
289 000 zł, orurowanie, kolektory, przesyły, izolacje 89 000 zł, płyta lodowiska z kanałem
kolektorowym 410 000 zł, bandy 65 000 zł, glikol 19 000 zł, chodniki gumowe 150 m2 8 400 zł ( nie
należy tego mylić z pomysłem w Kisielicach), kontener sanitarny 64000 zł, kontener kasa
wypożyczalnia 50 000 zł, wyposażenie 40 000 zł, rolba -elektryczna maszyna, która powoduje cały
czas właściwy stan lodowiska -235 000 zł, garaż rolby ze zbiornikiem, elektryczność, ciepła woda z
posadzką betonową -73 000 zł, skatepark -350 000 zł, przyłącza -60 000 zł, zagospodarowanie
terenu 120 000 zł, które ma służyć obu inwestycjom. Taka wyszła kwota, do państwa należy
decyzja, czy decydujemy się na to, że kontynuujemy to dzieło i spełniamy oczekiwania
mieszkańców, czy też…. Nie możemy podzielić tego zadania od razu mówię, bo nie możemy
doprowadzić do kompletnego chaosu na budowie i jest to zadanie niepodzielne. Tyle w tej kwestii
mam do powiedzenia. Zwracam jeszcze na jedną rzecz uwagę, to podnosił Ryszard, jeszcze raz
dopowiem. Toczyliśmy spór na ten temat, kiedy mówiliśmy o takich na zachętę kwotach
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zapisanych, które kompletnie nie pokrywały wartości ulic i innych łączników w mieście. Od początku
mówiliśmy, że jak będziemy czuli oddech, że jak możemy cokolwiek mówiąc kolokwialnie
pomajstrować przy tym budżecie, czekając na rozstrzygnięcia konkursu, które odwlekają się w
czasie nie z naszej winy, dzieje się to w Urzędzie Marszałkowskim, to zaczniemy uruchamiać w
pakietach te zadania. To jest właśnie pierwszy pakiet najdrobniejszych zadań, natomiast w kolejce
czekają następne ul. Chrobrego, Sybiraków, Kraszewskiego, Kolejowa itd. To się dzieje i jest
efektem trzymania ręki na pulsie, na co możemy sobie pozwolić. Wszystkie przetargi są otwarte na
dzień dzisiejszy i te drobne kwoty o charakterze zadań publicznych ulic i łączników to są kwoty,
które wyszły nam z przetargu.
Radna Ewa Jackowska przedstawiła prezentację skatepark-ów powstałych w okolicznych
miejscowościach. Działdowo 800 m 2 – koszt 370 000 zł, Elbląg 640 m 2 – 450 000zł, Susz 710 000
zł za ponad 1450 m 2, niedoszacowany projekt z Iławy 408 m 2 – 641 000 zł. Jeden z projektantów ,
chyba z Elbląga jest tą samą firmą , która projektuje Iławę. Przedstawiła przybliżone koszty
skatepark-ów. Zadała pytanie, dlaczego na dzisiejszym spotkaniu nie ma autorów projektu. Czy
zostali zaproszeni? Przekazała informację od inicjatorów, że ten skatepark nie odpowiada w ogóle
założeniom z Budżetu Obywatelskiego, to nie jest ich pierwotny projekt, nie odpowiada założeniom
skatepark-u. Zaproponowała, aby nie odrzucać dzisiejszej propozycji tylko odbyć spotkanie z
autorami projektu, aby oni mieli możliwość się wypowiedzieć, dlaczego tak się stało a nie inaczej.
Następnie zapytała o weryfikację merytoryczną każdego wniosku, nie rozumie tzw. oszacowania
jeżeli chodzi o weryfikację. Autorzy projektu mogą się pomylić, ale po tym wszystkim była
weryfikacja projektu np. pod kątem finansowym i możliwości realizacji. Zapytała, czy od początku
skatepark miał być robiony wspólnie z lodowiskiem? Jeżeli ktoś weryfikował ten wniosek to
wiedział, że będzie to z lodowiskiem. Nie zrozumiałe jest dla radnej takie niedoszacowanie.
Powiedziała, że burmistrz mówi, że 280 000 zł to jest nic, natomiast dla radnej są to kolosalne
pieniądze, a 360 000 zł jest jeszcze więcej, radna chce poznać bo wie, że skatepark został
znacznie okrojony dlaczego jest 360 000 zł więcej skoro i tak nie spełnia 100 % założeń
pomysłodawców Young Spot-u.
Prezentacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, „istnieje obfita korespondencja, w dwóch miejscach
delikatnie mówiąc mija się pani z prawdą”. Przez urząd prowadzona była korespondencja z
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autorami pomysłu, którzy do końca uczestniczyli w tzw. grze. Awantury, które wybuchały w mieście
były kompletnie niezrozumiałe i burmistrz ma najgorsze przeczucia, że były starannie inspirowane
przez „ starsze roczniki”. Jest na to potwierdzenie w postaci wymiany korespondencji.
Wypowiedź z sali poza mikrofonem.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, „proszę wierzyć mi na słowo, co ja mam przerwać teraz
posiedzenie i zwołać je o 20. To jest jedna uwaga. Druga dotycząca skatepark-u to nie wiem, czy
zwróciliście państwo uwagę to kwota 350 00 zł. Podkreślałem bardzo mocno, że cała inwestycja
obrasta dodatkowymi elementami, które wymusza sytuacja polegającą na tym, że budujemy obiekty
towarzyszące i stąd jest poważny wzrost kwoty. To jest dwa. Jeszcze powiem o rzeczy, która
kompletnie wymija się z autorami zamysłu. Niech oni to powiedzą, dzisiaj mieli być na sesji. Sesja
jest otwarta i wiadomo czemu jest poświęcona. Absolutnie wszystko krok po kroku, oświadczam to
państwu jest konsekwencją zgłoszonego projektu w dość szczegółowym zarysie jeżeli chodzi o
Young Spot i skatepark, podkreślam, że Young Spot będzie wykonany tylko w pewnych
elementach, będzie wykonana dokumentacja i projekt. Ja w tej sprawie nie ma nic więcej do
powiedzenia. Jeszcze raz podkreślam, że do końca ludzie którzy byli autorami, chodzili koło tego
projektu, uczestniczyli w konsultacjach”
Radny Grzegorz Przytuła zapytał ile wpłynęło ofert w tym przetargu?
Burmistrz Adam Żyliński odpowiedział „wpłynęła jedna oferta, ale nie jest to żadna nowość”.
Radny Ryszard Kabat powiedział „ dzwonią oferenci. Sytuacja jest taka, że wpłynęła jedna oferta,
która jest ponad nasze oczekiwania. Spotkaliśmy się tu dlatego, żeby ewentualnie przeznaczyć
większe środki budżetowe. Przez takie rozwiązanie, które państwo zaproponowaliście, staliśmy się
jakby zakładnikami Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli wystąpiliśmy z Budżetem Obywatelskim
nigdzie się nie mówiło, że inwestycja będzie prowadzona ewentualnie, która wygra wspólnie z
jakąś, bo to nas wiąże. W związku z tym, że te środki, które przeznaczamy na to zadanie są z
własnego budżetu, nie trzymają nas żadne terminy Unii Europejskiej”. Radny podtrzymał wniosek, „
powinniśmy to ewentualnie jeszcze raz rozpatrzeć. Ewentualnie jest to jakiś argument, że dwie
inwestycje może będą kosztować, gdybyśmy rozdzielili to na dwa zadania, więcej, ale wcale nie ma
takiej pewności. W związku z tym jak zobowiązaliśmy się wykonać skatepark, który dlatego jest tak
opóźniony, że lodowisko weszło niedawno. Pomysł lodowiska nie urodził się przy budżecie tylko
chyba 3 miesiące temu. W związku z tym jest problem z całą tą inwestycją”. Dlatego radny
podtrzymuje wniosek, „żeby ogłosić jeszcze jeden przetarg tym bardziej, że mamy jedną ofertę i
jesteśmy w pewnym sensie zakładnikami. Oczywiście możemy się zgodzić lub nie. Ponieważ jest
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jedna oferta i dla czystości wydawania pieniędzy publicznych powinno być to ogłoszone. Gdyby
okazało się, że w drugim przetargu będzie podobnie, to wtedy jest inna sytuacja. Na dzień
dzisiejszy w tym roku nie zakładaliśmy, że będziemy budowali lodowisko, to dopiero się ustaliło po
uchwaleniu budżetu”.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał, czy w związku z tą inwestycją ( globalnie dwa zadania)
zrobiono rozeznania lub ewentualnie złożono wniosek o dofinansowanie np. z Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, czy jakiejś innej instytucji. Na kolejne zadanie brany jest kredyt i zadłużane miasto.
W poprzedniej kadencji robiono wszystko, żeby to zadłużenie zmniejszyć i żeby mieć jak najlepszą
sytuację wyjściową do pozyskiwania środków zewnętrznych na duże zadania.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że „ chyba żyjemy w dwóch wirtualnych przestrzeniach
obok siebie jak w Matrix-ie. Ja miałem wrażenie, że działo się dokładnie na odwrót i nigdy nie
oceniałem krytycznie. Punkt nazwijmy kulminacyjny, jeżeli chodzi o zadłużanie miasta, zadłużanie
kredytów na kolejne inwestycje to był rok 2014 – czterdzieści parę mln zł.”
Wypowiedź z Sali: rok 2012.
Burmistrz Adam Żyliński dokończył, „ten który mnie zastał czterdzieści parę mln zł zadłużenia.
Nie oceniam tego krytycznie bo wiedziałem, że prędzej czy później dojdzie do dyskusji, że po
dwóch latach spłacania przez tę kadencję kredytów ja sam będę prosił radę do zaciągania
kolejnych. Tak to funkcjonuje w samorządach. W Iławie jest w miarę bezpiecznie, nigdy nie
zbliżyliśmy się do rubikonu którego nie należy przekraczać. Zawsze nasze inwestycje były
finansowane z kredytów. Jeżeli chodzi o możliwość sięgnięcia po dodatkowe środki, akurat w tym
przypadku, zarówno w tej zabawie młodzieży w skatepark, jak i lodowisko, my penetrowaliśmy
Ministerstwo Sportu, o Polskim Komitecie Olimpijskim w ogóle nie ma mowy, tego typu zadania nie
są wspierane z zewnątrz. To może być tylko i wyłącznie zadanie wykonywane przez Gminę. Tak to
wygląda”.
Radny Włodzimierz Harmaciński odniósł się do wypowiedzi Burmistrza, uważa, że nie mówi
prawdy. Zadłużenie miasta w poprzedniej kadencji było zmniejszane maksymalnie i zgodnie z
pamięcią to w momencie zmiany kadencji było na poziomie 36 mln zł, na pewno poniżej 40 mln
plus 5 mln, które miasto otrzymało z zadań z dotacji unijnych to wtedy jest znacznie mniej. Na
pewno nie było powyżej 40 mln . Przynajmniej nie było takiej informacji.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, „było 39 mln z groszami to raz i spłaciliśmy 8 mln i mamy
teraz zadłużenia 29 mln, ale nie wiem do czego to zmierza. Samorząd zaciąga kredyty i spłaca je.
Cały czas jest w grze, po prostu.”
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Radny Ryszard Kabat powiedział, że koledze prawdopodobnie chodziło o to, że zadłużenie wtedy
wynikało….
Radny Włodzimierz Harmaciński wyjaśnił, że zadał pytanie ponieważ są zaplanowane duże
zadania, na które będą aplikowane środki, a których realizacja wymaga pieniędzy. Na sesji radny
złoży interpelację.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział „ oczywiście, że tak w zależności od potrzeb zaciągać
trzeba będzie nowe kredyty”. W roku 2018 będzie spłacona kolejna transza kredytu, która wynika z
dawno podpisanych umów. Jest to absolutnie respektowane. Jest to rzecz ruchoma i ma taki swój
wymiar, żeby byle było bezpiecznie. Jest budżet na poziomie 130 mln zł i nawet gdyby było
doprowadzone do ponownego zadłużenia na poziomie jaki Burmistrz zastał 40 mln, czuje się
bezpiecznie i śpi głęboko w nocy. Nic się nie dzieje takiego co mogłoby spowodować jakiś stan
zagrożenia”.
Radna Anna Zakrzewska zapytała kto z ramienia urzędu odpowiada za weryfikację tego projektu,
za stronę merytoryczną, jak przygotowany był projekt, radną zdziwiła rozbieżność wyceny? Czy
urząd się tym nie zajął i dał wiarę projektantowi, że to tyle będzie kosztowało? Teraz znaleźliśmy
się w takim punkcie, że musimy zrealizować Budżet Obywatelski, jest to sprawa honorowa, ale
kwota trochę zaskakuje. Żeby na przyszłość uniknąć tego typu …
Burmistrz Adam Żyliński odpowiedział, „kłopot się rozpoczął nie tylko z uwagi na
niedoszacowanie projektu, ale na błędne wskazanie miejsca. Dzika plaża znajdująca się za
Skarbkiem, kiedy analizowana była sytuacja pod kątem robót ziemnych w tamtym terenie i
zmarnowania walorów tego terenu okazało się, że była to kwota jeszcze wyższa. Poszukiwane inne
miejsca były o charakterze konfliktogennym, jeżeli chodzi o mieszkańców. Fundowanie ludziom
wśród blokowisk tak hałaśliwej zabawy nie byłoby dobre. W związku z powyższym okazało się, że
optymalnym rozwiązaniem jest ulica Biskupska w połączeniu z ulicą Sienkiewicza i spełnienie jakby
postulatu tradycji, żeby wszystkie drogi uprawiające sport kierowały się w tamtą stronę, która nieźle
połączona jest ścieżkami rowerowymi. „Wchodząc w układ kooperacji między lodowiskiem i
skatepark-iem sami „ zadaliśmy sobie pieprzu”, że tak się wyrażę zwiększając zakres inwestycyjny
otoczenia, czyli piłkochwyty kosztujące kilkadziesiąt złotych, ścieżka rowerowa, to wszystko będzie
się działo w ramach tej inwestycji, wzbogacić w oświetlenie, aby można było bawić się do późnych
godzin wieczornych”. Skatepark w szacowanych kosztach wcale nie odbiega od tego co była nam
uprzejmie pokazać szanowna Pani Jackowska”.
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Radna Anna Zakrzewska powtórzyła zapytanie, kto personalnie odpowiada w urzędzie za projekt,
koordynuje go?
Burmistrz Adam Żyliński odpowiedział, że mamy wydział PIM-u, jest obecny pan kierownik,
może zabrać głos w tej sprawie, ale cóż mógłby jeszcze dodać.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że chciałaby jeszcze popytać.
Radna Janina Okołowska powiedziała, „ z tej dyskusji nasuwa się wniosek i chyba wszyscy
wiemy, że nasz Budżet Obywatelski jest jeszcze niedoskonały. Zapisanie kwoty 500 000 zł na
początek było tylko rezerwą. Co to znaczy weryfikacja? Mówimy wszyscy weryfikacja i szukamy
odpowiedzialnego za nią. Jeżeli w uchwale weryfikacja wniosku złożonego przez obywateli miała
trwać tylko tydzień czasu to nie polegała na tym, że przez ten czas zrobiony został przetarg i na
wszystko. To była by weryfikacja. Wydział, który zrobił to zweryfikował pod względem technicznym,
czyli gruntu, który na samym etapie okazał się niewłaściwy. W konstrukcji Budżetu Obywatelskiego
weryfikacji w tym sensie nigdy nie będzie. Gdyby robiony był sam skatepark to okazałoby się z tego
programu, że sam kosztowałby 1 500 000 zł. Bo teren był taki czy inny. Niedoskonałości w
Budżecie Obywatelskim trzeba poprawić lub dać sobie więcej czasu na takie rozpatrzenie. Jakby
mieszkańcy na środku ulicy chcieli zrobić skatepark to co mamy się przychylić do nich bo oni sobie
życzyli tego. Nie. Wydział weryfikując zadanie weryfikował także grunt, jako komisja pod takim czy
innym względem. Druga uwaga dotyczyła rozmów na temat poziomu zadłużenia, kredytu. Nie
mówmy o poziomie w sensie kwoty tylko mówmy o wskaźniku, bo to czy mamy 40 czy 50 to zależy
do jakich dochodów i rozchodów to porównujemy. Ważny jest wskaźnik. Kredyty, jeżeli są
zaciągane na deficyt i wychodzi z inwestycji to bierzemy na inwestycję. Jako radni uchwaliliśmy
budżet z wysokością kredytu na ten rok 9 568 311,75 zł, dzisiaj po zmianach planowany kredyt
zaciągnięty jest 8 317146,66 zł. De facto zmniejszyliśmy poziom zadłużenia kredytowego w
stosunku do planowanego. Takie są realia. W stosunku do planu jest około 1mln zł. Jeżeli będzie
taka potrzeba i będą spełnione wymogi, które narzuca ustawa o finansach publicznych, to wtedy
pani Skarbnik powie albo „tak” albo ”nie” . Nasza dyskusja nie powinna iść w kierunku kwoty
zadłużenia, kredyty zawsze były potrzebne. Bez kredytów miasto nic by nie zrobiło. Jeżeli zostanie
bez środków unijnych to dopiero radni będą mieli nad czym dyskutować, jak będą same dochody i
potrzeby do zrobienia”.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że zapytania zmierzały w kierunku przyszłościowym,
podczas rozważania projektów w Budżecie Obywatelskim, należy lepiej szacować koszty bo np.
radna zagłosowała na to, ale gdyby znała inny koszt zagłosowała by inaczej.
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Radna Janina Okołowska powiedziała, że jest to wynikiem dyskusji tzw. burzy mózgu bo gdyby
została przeznaczona kwota 500 000 zł to należy powiedzieć, że jeden projekt przejdzie, dopiero po
przetargach i weryfikacji faktycznie wyjdzie, że projekt, na który obywatele zakładali 300 000 zł
wyjdzie 800 000 zł. W takich kategoriach można też rozmawiać o Budżecie Obywatelskim.
Dyskusja nad zasadami Budżetu Obywatelskiego jest jak najbardziej zasadna.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że dyskusja jest zasadna, ale nie jest
przedmiotem dzisiejszych rozważań.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że był to debiut Budżetu Obywatelskiego. Był pod
wrażeniem pomysłowości mieszkańców i wielorakości pomysłów. Część z nich należało odrzucić,
ponieważ wchodziły w codzienną działalność samorządową. Wiele było oryginalnych i ciekawych.
Są projekty fajne i atrakcyjne, wykraczające z gruntu poza zaproponowaną kwotę, wtedy również
będzie dylemat, czy realizować taki projekt i dopłacić do niego. Zaproponowane projekty były
zdumiewająco interesujące i ciekawe. Został wykonany grzecznościowy ruch do pomysłodawców,
którzy znaleźli się na drugim miejscu, aby zrobić dokumentację na plac zabaw dla dzieci i osób
niepełnosprawnych w rejonie rzeki Iławki. Będzie to finansowane z budżetu miasta, a nie z Budżetu
Obywatelskiego.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że pewne decyzje już podjęła rada głosując za
lodowiskiem i skatepark-iem. Na te sprawy można spojrzeć z różnego poziomu. Można negować
albo chwalić. Zadał pytanie ile kosztuje m2 gruntu w Iławie. Jeżeli na tym gruncie budujemy
inwestycję wielofunkcyjną z wykorzystaniem tego samego gruntu to dla radnego jest to
oszczędność. Pod każdą inwestycję wyznaczamy odrębne miejsce to nie jest to tylko cena gruntu,
ale są to koszty uzbrojenia, przygotowania do użytkowania, można spojrzeć tak, że podrażamy
inwestycje bo przewidujemy inne pieniądze, ale tam niewielkim kosztem zwiększając wydatki,
robione są trzy inwestycje na jednym gruncie. Jest to pewna oszczędność. Np. wszyscy mądrzy już
dawno zareagowali, kupując np. 3000 m2 gruntu i budują budynki wzwyż. Jest to oszczędność i
gospodarność w zakresie przygotowania trzech inwestycji na jednym terenie. Odniósł się do
przedstawionej przez panią Jackowską wizualizacji powiedział, że robi to wrażenie, bo często
odbieramy wzrokowo tego typu przekazy. Pokazano tylko jeden argument ceny, która nie jest
argumentem, ponieważ jest bardzo mocno kontrowersyjna, za określoną cenę można otrzymać
określoną jakość. Do przekonania brakuje podania technologii wykonania, użytych materiałów.
Podał przykład: trzeba mieć trzy wiertarki chińskie albo wystarczy jeden Bosch. Chodzi o jakość
wykonania. Prezentacja do końca nie jest przekonywująca.
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Radna Janina Okołowska Wypowiedź poza mikrofonem. Pokazanie ile kosztuje 1 m2 , to nie
wszystko ważne jest to co jest w środku.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że był moment zastanowienia podczas opracowywania
specyfikacji przetargowej, czy robimy to klasycznie w segmentach, co jest nieefektywne i złe, czy
wylewane w całości przez wyspecjalizowane ekipy. Wybrany został drugi wariant w imię założenia
„biednego nie stać na prowizorki”.
Radny Ryszard Kabat odniósł się do wypowiedzi radnego Brzozowskiego, że przykład podany z
wartością gruntu jest nietrafiony. Nieruchomość jest przeznaczona na cele sportowe jest to
bardziej skomplikowane i tego się tak nie przenosi. Kolega Brzozowski jest przedsiębiorcą i jak się
decyduje na inwestycje to rozmawia z kilkoma oferentami zanim kupi coś. Pamiętajmy, że
wydajemy pieniądze publiczne, wpłynęła jedna oferta.
Wypowiedź z Sali poza mikrofonem.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że gdyby on się kierował logiką radnego Kabata,
gdyby miał kontrahenta, który chciałby kupować towar, wiedziałby jak to robić, to dwa lata szukałby
kogoś, kto by za najlepszą cenę postawił halę. Podobny upór wykazał znajomy, który nie chciał
sprzedać auta za niższą cenę, na wyjazdy na giełdy stracił 7000 zł, ale sprzedał auto po długim
czasie za kwotę, którą sobie postanowił.To jest skomplikowane i liczy się przede wszystkim
rachunek ekonomiczny i cel jaki chce się osiągnąć. Można dyskutować, przedłużać i wybudować
obiekt za 3-4 lata. Rozumie, że radny Kabat występuje w dobrze rozumianym interesie publicznym
i to szanuje, pytania są na miejscu i słusznie, ale ma inne zdanie na ten temat.
Radna Elżbieta Prasek zapytała, czy jest możliwość zmodyfikowania projektu Budżetu
Obywatelskiego tak jak się miastu podoba, czy miasto musi się trzymać tego projektu?
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że mamy za sobą pierwszą edycję, jest zespół
pracujący przy zmianach regulaminu i uchwały. Ogłoszona zostanie kolejna edycja i już zapowiada,
że w tym roku zaproponuje do BO dużo niższą kwotę z uwagi na problemy, wydłużone zostaną
terminy, jeśli chodzi o analizę zgłoszonych projektów - to na podstawie wyciągniętych wniosków z I
edycji. Jednocześnie zasygnalizował, że jemu przypadnie zaszczyt realizacji tych projektów, jeśli
będą bardzo interesujące, a niedoszacowane to staniemy przed problemem, czy dopuścić taki
projekt, czy nie. Głosowanie to rozstrzygnie. Pewnie będziemy musieli się usztywnić i podejść do
tego bardzo ortodoksyjnie.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przypomniał, że pytanie dotyczyło tego, czy my
możemy zmienić projekt?
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że oczywiście możemy.
/dyskusja wielu osób poza mikrofonem/
Burmistrz Miasta Adam Żyliński upewnił się o co pyta radna, czy o zasady jakie zostały
przyjęte w kolejnych latach.
Wypowiedzi poza mikrofonem.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński dodał, że my co tam mogliśmy to „obskubaliśmy i uważamy,
że więcej się nie da”.
Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że pyta tylko o to, czy tam jest zapisane, że musi
wyglądać tak jak nam dano?
Wypowiedzi poza mikrofonem.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński „Nie wiem o czym rozmawiamy”
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że zaproponowano skatepark , w
którym byłoby np. 5 podjazdów i sześć zjazdów zlokalizowany przy Skarbku. Pytanie było czy my
możemy to zmienić?
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska wyjaśniła, że na etapie analizowania wygranego
projektu, czyli Young Spot brane były pod uwagę różne warianty lokalizacji i lokalizacja została
zmieniona, czyli to można zmienić. To co ma się znaleźć w Young Spocie, wszelkie urządzenia i
obiekty, też zostały zmodyfikowane i do momentu ogłoszenia przetargu, wszystko było
konsultowane z pomysłodawcami. Widzieli program funkcjonalno-użytkowy, który był przedmiotem
przetargu i go konsultowali, to było dołączone i na podstawie tego został ogłoszony przetarg. To
jest w trochę w innym kształcie, niż oni zaproponowali, nie jest dokładnie stricte ten sam projekt, ale
oni się na to zgodzili.
Radna Janina Okołowska powiedziała, że najważniejsza jest myśl, sam pomysł /wypowiedź
poza mikrofonem/
Radny Jerzy Płuciennik powiedział, że przykładem może być tania hala widowiskowosportową, do której teraz dokładamy jeszcze raz te same pieniądze. Jako przedsiębiorca robiący
kotły jest jedynym klientem, który wchodzi w przetarg, odbiorcy są zadowoleni z towaru i nie należy
mówić, że tanio to jest pięknie, bo coś wie o tym z doświadczenia.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że burmistrz zwraca się do niej o zaufanie, a trudno jej
zaufać człowiekowi, który publicznie okłamuje jej kolegów i koleżanki radne mówiąc na poprzedniej
sesji, że rozmawiał z właścicielami budynków socjalistycznych na przeciwko Zakładu Karnego,
gdzie tu, publicznie radna to powiedziała, mija się burmistrz z prawdą, ponieważ jest jednym z
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właścicieli i nikt z nią nie rozmawiał, więc trudno mówić o zaufaniu. Powiedziała, że nie jest
przeciwna, że chce dla tych młodych ludzi jak najlepiej, ale wnosi o rozsądek i rozwagę.
Rozmawiamy o 360 tysiącach i nie wie jaka skala pieniędzy jest możliwa, aby zrobiła wrażenie, ale
dla radnej przy takich pieniądzach należałoby zachować zdrowy rozsądek. Radny Kabat
zaproponował zrobienie drugiego przetargu i jeśli drugi nie wyjdzie po naszej myśli, to dokładamy
te pieniądze i realizujemy, nic nas nie goni. Zapytała, czy dobrze zrozumiała na poprzednich
komisjach i sesjach, że Young Spot nie powstanie do grudnia tego roku, że zrobiona zostanie tylko
dokumentacja. Proszę ustalić wersję?
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że Young Spot to jest skatepark
łącznie z elementami dodatkowymi, skatepark powstanie w tym roku, pod warunkiem
rozstrzygnięcia przetargu, z niewielkimi elementami dodatkowymi, również płyta betonowa, która
będzie po lodowisku, po sezonie będzie wykorzystywana na potrzeby Young Spot, aby można było
tam jeździć na rolkach, desce czy grać w koszykówkę. To jest cały projekt Young Spot-u i to będzie
realizowane w tym roku. A jeśli to będzie za mało i w projekcie wyjdzie, że na tym terenie można
więcej dołożyć, to wtedy będzie można sukcesywnie w kolejnych latach dokładać elementy
dodatkowe.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że wymusza to jakość płyty,
używanej do różnych rzeczy.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska wyjaśniła, że to nie będzie lodowisko mobilne jakie
ma Działdowo, gdzie po sezonie jest składowane i po trzech sezonach jest problem z jego
funkcjonowaniem. U nas będzie stała płyta żelbetowa z systemami. Samo utrzymanie takiego
lodowiska jest tańsze niż składanie i rozkładanie. Lodowisko będzie zadaszone i będzie miało
przesuwne ściany.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że wraca do swojej pierwotnej myśli i tego co powiedział
radny Brzozowski, że taka prezentacja nie robi wrażenia.
Radny Roman Brzozowski sprostował, że powiedział że „robi wrażenie”, ale kryterium samej
ceny o niczym nie świadczy.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że była w Suszu, ludzie nie mieli idealnego gruntu, też
musieli pewne prace wykonać, aby zrealizować skatepark. Zapytała, czy ktokolwiek zadał sobie
trud pojechania do Susza? Tam skatepark robi największe wrażenie pod kątem metrów i ceny za
obiekt. Tam na tyle to dobrze funkcjonuje, że jeżdżą tam iławianie. Porosiła, aby nie mówić, że
Susz wykonał byle jaką inwestycję na wielu metrach. Ponieważ oni też nie tylko ceną się
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sugerowali. Powtórzyła po raz kolejny, że jest za tą inicjatywą, ale również za rozsądnym
wydawaniem publicznych pieniędzy i naprawdę nic nas nie goni, chyba że naprawdę musi to być
skończone w tym roku, trzeba po prostu zrobić jeszcze jeden przetarg, aby rozeznać się do końca,
bo może uda się zaoszczędzić jakieś pieniądze, które będą mogły pójść na inne inwestycje.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, czy radna Jackowska myśli że reszta radnych nie jest za
rozsądnym wydawaniem pieniędzy, Dodała, że to jest przykre, że w ten sposób najmłodsza radna
wszystkich traktuje. Wniosła o zaniechanie takich uwag.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że też zgłasza swoje pretensje, bo radna
pozwoliła sobie użyć takich uwag i sformułowania, że burmistrz ją okłamał. Dodał, że radna ma
problem z percepcją i przekręca wydarzenia, co nawet było widać po wypowiedzi dotyczącej Susza.
Wyjaśnił, że kiedy była mowa o terenach po WTZ i wyburzonym budynku naprzeciw bramy
więziennej, wówczas powiedział, że zainteresowane IPB prowadziło również rozmowy z
właścicielami pawilonów. To była informacja zasięgnięta od nich, a on sam z nikim tam nie
rozmawiał, bo nie odczuwał takiej potrzeby.
Radna Ewa Jackowska „Panie Burmistrzu, powiedział Pan to i na dodatek zwalił Pan to na
swoich pracowników, że został pan poinformowany przez swoich pracowników,

proszę

przesłuchać protokół z sesji”
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że to tak nie może być. Zapytał czy jest w domu
wariatów? Dodał, że zostanie to przesłuchane.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że zostanie to przesłuchane.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że wszyscy jesteśmy profesjonalistami i kierujemy się
dobrem wspólnym mieszkańców i mamy pewną ograniczoną wiarygodność dla pana Burmistrza,
ale to nie znaczy, że mu nie wierzymy. Zgodnie z ustawą rada została wyposażona w instrumenty
dla ewentualnego zbadania prawidłowości, gospodarności – jest to komisja Rewizyjna, która ma
wgląd do wszystkich dokumentów i nie można zakładać, że ktoś chce źle, nieuczciwie i chce
przepłacić. Zawsze należy brać pod uwagę dobrą wolę, że dobry gospodarz chce dobrze. Jest
jedna oferta, nie ma innych i należy się do niej dostosować. I wierzy, że została zweryfikowana.
Dziś można wejść sobie na podobne inwestycje i zweryfikować, można też jak mówiono o Budżecie
Obywatelskim doprowadzić do paranoi i zażądać, aby był on kształtowany w oparciu o gotowy
projekt z kosztorysem przedstawionym przez wnioskodawców. Do czego by to doprowadziło.
Ponieważ dyskusja zupełnie odbiega od tego, po co się spotkano, zaczynają się wycieczki
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personalne i polityczne, w związku z tym zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i
przystąpienie do głosowania.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poddał pod głosowanie wniosek radnego
Brzozowskiego o zamknięcie dyskusji.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek radnego Romana Brzozowskiego o zamknięcie
dyskusji został przyjęty pozytywnie przy 15 głosach „za”, 3 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Wypowiedzi z sali poza mikrofonem.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poddał pod głosowanie projekty uchwał.
Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 15 głosach ,,za” i 1 „przeciwnym” i 3
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta
na lata 2017-29.

Uchwała Nr XL/339/ /17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na latach
2017-29 stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 15 głosach ,,za”, 1 „przeciwnym” i 3
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Uchwała Nr XL/340/ /17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad. 4. Zamknięcie obrad XL Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański wobec zrealizowania porządku
obrad o godzinie 1600 zamknął sesję.

Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wojciech Szymański

/-/ Jolanta Kultys
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