Protokół Nr XLII/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 19 czerwca 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

XLII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 19 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono
o godz. 1400.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański dokonał otwarcia XLII Sesji. Serdecznie powitał
wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, 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.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Burmistrz Miasta Adam Żyliński zaproponował wprowadzenie do porządku projektu uchwały
ws. przyjęcia do wykonania na rok 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pn.: ”Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2017” oraz w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Sucharskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański zaproponował wprowadzenie do
porządku projektu uchwały ws. ustalenia dyżurów radnych w II półroczu 2017 roku oraz w sprawie
skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku sesji. z porządku uchwały ws.
przyjęcia do wykonania na rok 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej pn.: ”Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na
rok 2017” został przyjęty pozytywnie jednogłośnie

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku punktu podjęcie uchwały ws
zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego został przyjęty pozytywnie
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jednogłośnie

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku sesji punktu podjęcie uchwały
ws. ustalenia dyżurów radnych w II półroczu 2017 roku został przyjęty pozytywnie jednogłośnie

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku punktu podjęcie uchwały ws
skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy został przyjęty pozytywnie jednogłośnie

Przewodniczący Rady Wojciech Szymański podał pod głosowanie porządek obrad
uwzględniający wprowadzone do niego zmiany który został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w
następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji
4. Informacja o funkcjonowaniu schroniska dla zwierząt
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029

2)

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok

3)

zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

4)

ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz
ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława

5)

przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe

6)

zamiany nieruchomości

7)

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

8)

ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

9)

ustalenia dyżurów radnych w II półroczu 2017 roku

10)

przyjęcia do wykonania na rok 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej pn.: ”Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2017”

11)

skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
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12)

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Wnioski mieszkańców Iławy
10. Komunikaty i oświadczenia
11. Zamknięcie obrad XLII Sesji

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z XLI Sesji Rady
Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższego
protokołu, w związku z czym protokół uważa się za przyjęty.

Ad.4. Informacja o funkcjonowaniu schroniska dla zwierząt

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez osoby prowadzące Schronisko Panią Edytę Portjanko i
Panią Ewę Imbiorską
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja
Komisja Rozwoju
Problematyki
Gospodarczego,
INFORMACJE
Społecznej
Budżetu i
Finansów
a) Informacja o funkcjonowaniu schroniska
dla zwierząt

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Poddane pod głosowanie jawne i Informacja o funkcjonowaniu schroniska dla zwierząt
zostało przyjęte pozytywnie jednogłośnie
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Informacja o funkcjonowaniu schroniska dla zwierząt
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029,

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez Skarbnik Miasta Ewę Moszczyńską. Poprosił
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja
Komisja Rozwoju
Problematyki
Gospodarczego,
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
Społecznej
Budżetu i
Finansów
1) zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Iławy na lata 20172029

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2017-29

Uchwała Nr XLII/348/ /17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2017-29 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez Skarbnik Miasta Ewę Moszczyńską. Poprosił
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
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Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
2) zmian w budżecie Miasta Iławy na
2017 rok

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że poza zmianami omówionymi na komisjach
doszły nowe;
- w związku z przystąpieniem MOPS do realizacji projektu konkursowego z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, wprowadza się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków
kwotę otrzymaną na ten cel 64 778 złotych,
-zabezpieczenie środków na zwrot dotacji związanej z reorganizacją projektu pn. „Iława Online I
Etap”

w związku z tym, że oprogramowanie centrum powiadamiania z aplikacjami przestało

funkcjonować przed likwidacją straży, miasto zobowiązane jest do zwrotu dotacji w wysokości 14 000
złotych i w związku z tym, na ten cel trzeba zabezpieczyć środki.
Radna Ewa Jackowska zapytała o zakup oprogramowania do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego
– skąd taki koszt i co to jest za program.
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że jest to program, który usprawni
przeprowadzenie całego procesu IBO. Będzie to program, do którego będą wprowadzane wszystkie
wnioski, co ułatwi weryfikację i umożliwi przeprowadzenie głosowania mieszkańców. Jest to zakup od
firmy, która ma przygotowany taki program i dostosuje go pod nasze oczekiwania. Koszt
oprogramowania 8000 złotych netto, ale planowane jest, aby w związku z funkcjonowaniem IBO
uruchomić stronę internetową związaną wyłącznie z tym budżetem.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2017 rok.
Uchwała Nr XLII/349/17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3) zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany na komisjach przez Dyrektor MOPS Irenę Kasprzycką
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian w statucie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Komisja
Rozwoju
Oświaty, Kultury,
Gospodarczego,
Sportu
Budżetu i
i Turystyki
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę, w sprawie zmian w
statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała XLII/350/17 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

4) ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach
podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Iława

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez Dyrektor MZOSiP Renatę Kamińską. Poprosił
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ustalenia czasu przeznaczonego na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
organizowanych w szkołach podstawowych
oraz ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miejską Iława

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miejską Iława

Uchwała XLII/351/17 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach
podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
5) przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez Dyrektor MZOSiP Renatę Kamińską. Poprosił
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
przekształcenia sześcioletnich szkół
podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe

Uchwała XLII/352/17 w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie
szkoły podstawowe stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

6) zamiany nieruchomości
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez Kierownika Wydz. GMK Wiesława Pieńczewskiego.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zamiany nieruchomości

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali :
Radny Ryszard Kabat powiedział, że ma kilka uwag ponieważ przedłożony projekt nie daje
odpowiedzi na pytanie co i za ile. Sytuacja jest taka, że na pewno wiemy ile trzeba będzie zapłacić za
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mieszkania - wg oferty 3530 zł./m2, a nie znamy wartości działki, którą będziemy chcieli zamieniać. W
związku tym, że na dzień dzisiejszy w planie zagospodarowania działka ta przeznaczona jest pod
usługi turystyczne. Dopiero w nowym planie, o ile zostanie zatwierdzony, działka zostanie przeznaczona
pod zabudowę wielorodzinną. Gdyby teraz wyceniano tę nieruchomość jako pod usługi turystyczne, to
na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o samorząd i nasze interesy, są one niekorzystne, gdyż usługi
turystyczne byłyby, wycenione dużo niżej niż zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, gdyż widomo że
w mieście jest boom i deweloperzy szukają tego. Zapytał, czy burmistrz potwierdza i podtrzymuje to, co
powiedział na komisji, że ta zamiana będzie równowartościowa, bez dopłat, bo przepisy pozwalają na
to, że gdyby to zostało nawet teraz oszacowane niżej, to burmistrz może podnieść cenę wywoławczą.
Zapytał, czy burmistrz podtrzymuje, że zamiana będzie ekwiwalentna czyli zamiana dokonana zostanie
bez dopłat.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, aby było to do protokołu, że potwierdza to co
powiedział na komisji.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że w związku z tym chciałby zaproponować małą poprawkę do
uchwały, aby po słowach „księga wieczysta nr..” dodać: „przy czym zamiana nie może powodować
obowiązku dopłaty różnicy wartości ze strony Gminy Miejskiej Iława”. To jest zapewnienie
transparentności, abyśmy nie znając wartości działki zapewnili, że ta uchwała zostanie zrealizowana
tylko pod tym warunkiem, o jakim burmistrz powiedział.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że nie wie co na to prawo, czy takie rzeczy się
stosuje i że dla niego jest to tylko dodatkowe ułatwienie i nie widzi tu żadnego problemu, tylko kwestia
czy takie rzeczy się praktykuje.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że te rzeczy konsultował i praktykuje się. Niczego to nie
zmienia, jest to jak gdyby dodatkowy warunek, że transakcja może być zrealizowana bez dopłat.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jest za tym, aby nanieść taką poprawkę.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że chciał się usprawiedliwić, że mimo wszystko się wstrzyma,
bo nadal uważa, że samorząd miejski nie jest od tego, aby kupować lokale mieszkalne od deweloperów,
bo nadal podtrzymuje, że kupujemy za drogo- deweloper na każdym mieszkaniu zarabia 30%. Poprosił,
aby wziąć pod uwagę, że gdyby miasto zaczęło budować to za tę kwotę ma około 1/3 mieszkań więcej.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zaproponował przegłosowanie wniosku radnego
Kabata
WNIOSEK:

9

Protokół Nr XLII/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 19 czerwca 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Poddany pod głosowanie jawne przez przewodniczącego obrad wniosek radnego Kabata, aby po
słowach po słowach „księga wieczysta nr..” dopisać cd o treści„ przy czym zamiana nie może
powodować obowiązku dopłaty różnicy wartości ze strony Gminy Miejskiej Iława” został przyjęty
pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym i 1 przeciwnym
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że cena jakiej żądamy, jest drakońska, bo około
1 300 000 złotych i nie wie, jak ta druga strona na to zareaguje, ale jest za taką poprawką.

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 14 głosach „za” 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących
podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała XLII/353/17 w sprawie
zamiany nieruchomości stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

7) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez Kierownika Wydz. GMK Wiesława Pieńczewskiego.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Iława

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie przy
1 przeciwnym

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Uchwała XLII/354/17 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
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8) ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach przez Prezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o. Poprosił
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ustalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Uchwała XLII/355/17 w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

9) ustalenia dyżurów radnych w II półroczu 2017 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja
Problematyki
Społecznej

11

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Protokół Nr XLII/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 19 czerwca 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

ustalenia dyżurów radnych w II półroczu
2017 roku

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
dyżurów radnych w II półroczu 2017 roku

Uchwała XLII/356/17 w sprawie ustalenia dyżurów radnych w II półroczu 2017 roku
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
10) przyjęcia do wykonania na rok 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej pn.: ”Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2017”

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisji połączonej przez Dyrektor MOPS Irenę Kasprzycką- Komisja
RGBIF nie opiniowała projektu. Dyrektor MOPS Irena Kasprzycka wyjaśniła, że informacja przyszła
późno, odnośnie rozstrzygnięcia konkursu. MOPS otrzymał dotację na dofinansowanie wynagrodzeń
asystentów rodziny w kwocie ponad 64 tys. złotych. Jutro zostanie ogłoszony konkurs na zatrudnienie
dwóch asystentów na umowę o pracę i będzie to dofinansowanie wysokości 65 % również ich
wynagrodzeń- okres składania zgłoszeń mija 29 czerwca. Zaprosiła osoby chętne, z uprawnieniami,
aby się zgłaszały i ma nadzieję, że się takie znajdą. W środę ogłoszono również konkurs na asystenta
rodziny w projekcie unijnym „Iławski model wsparcia rodziny”- również w czwartek mija termin.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

przyjęcia do wykonania na rok 2017 zadania
publicznego z zakresu wspierania rodziny i

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Nie opiniowano

Pozytywnie
jednogłośnie

systemu pieczy zastępczej pn.: ”Program
asystent rodziny i koordynator rodzinnej
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pieczy zastępczej na rok 2017”

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
wykonania na rok 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pn.: ”Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Uchwała XLII/357/17 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2017 zadania publicznego z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: ”Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2017” stanowi załącznik nr 12 do protokołu
11) skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był nie
był omawiany na komisjach. Poinformował radnych, że do Biura rady Miejskiej w Iławie wpłynęła skarga
mieszkanki. W związku z tym, że pismo nazwane skargą, nie zawierało podmiotu, którego skarga
dotyczy, wnosząca skargę została wezwana do usunięcia braków pisma, poprzez wskazanie podmiotu
oraz doprecyzowanie treści skargi wraz z pouczeniem, iż w przypadku nieusunięcia tych braków, skarga
pozostanie bez rozpoznania. W dniu 12 czerwca 2017 r. czyli w podanym wyżej terminie skarżąca
nadesłała do Biura Rady Miejskiej w Iławie kolejne pismo, nazywając je skargą na bezczynność
Burmistrza Miasta Iławy, lecz mimo nadania takiej nazwy, nadal nie zostały usunięte braki w postaci
wskazania przedmiotu skargi. W związku z powyższym na podstawie wskazanych w treści uchwały
przepisów skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

skargi na bezczynność Burmistrza Miasta
Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Nie opiniowano

Nie opiniowano

Nie opiniowano
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W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że obiecała sobie nie być dziś uszczypliwa, ale jednak musi.
Trudno jest rozmawiać o jakiejkolwiek bezczynności, jeśli nie jest znany zakres sprawy – nie ma pisma
pierwotnego ani wychodzącego z ratusza do mieszkanki. Zapytała, czy nie byłoby dobrą praktyką, aby
wszyscy radni mieli cały kompleks sprawy, bo mając projekt uchwały, o sprawie nic kompletnie nie
wiedzą.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański powiedział, że był przekonany, że radni
otrzymali treść skargi.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że nie otrzymali i trudno jest debatować na jakikolwiek temat
kiedy radni nie zostali z nim zapoznani. Poprosiła o 5 minut przerwy na zapoznanie się ze skargą.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański ogłosił 10 minut przerwy w celu
przedłożenia radnym treści skargi, aby mogli się z nią zapoznać.
Przerwa w obradach 10 minut
Zmiana quorum 18 radnych
Nieobecni Roman Brzozowski i Włodzimierz Hamaciński

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański po przerwie wznowił obrady. Powiedział,
że radni otrzymali treść skargi, z którą mogli się zapoznać. Po rozmowach kuluarowych stwierdzono, że
jeśli nawet treści odzwierciedlają prawdę, to nie dotyczy ona tego organu. Od tego są organa ścigania
i tym powinny się zajmować.
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie skargi na
bezczynność Burmistrza Miasta Iławy

Uchwała XLII/358/17 w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 13 do protokołu
Zmiana quorum 20 radnych
Dołączyli radni: Roman Brzozowski i Włodzimierz Hamaciński
12) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego
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Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach połączonych przez Kierownika Wydz. GMK Wiesława
Pieńczewskiego - Komisja RGBiF projektu nie opiniowała. Poprosił Przewodniczących Komisji o
przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zbycia prawa własności nieruchomości
położonej przy ul. Sucharskiego

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie przy
1 głosie
wstrzymującym

Nie opiniowano

Pozytywnie
przy 1 głosie
wstrzymującym

Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że dziś rano spotkał się z Panem Starostą i
Dyrektorem jednego w Wydziałów Ryszardem Kabatem i omawiana była kwestia gwałtownego zwrotu,
jaki nastąpił jeśli chodzi o realizację inwestycji w zasobach Zespołu Szkół Mechanicznych im.
Konstytucji 3 Maja. Sytuacja wymaga nowego myślenia i błyskawicznego działania, jeśli chodzi o
struktury powiatowe, ponieważ od lat jest tam ogromny problem z zasobami, które zajmuje Szkoła
Podstawowa Specjalna nr 6- Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych. Problem polega na tym, że
wykorzystując środki europejskie w tempie błyskawicznym, muszą kontynuować dzieło w postaci
utworzenia nowego obiektu. Zwrócili się o to do nas z prośbą by odpowiedni teren wygenerować. Do
dyspozycji były 3 lokalizacje - jedna jest w rekach prywatnych, druga jest w szczerym polu, mimo że
rewelacyjna to przedwczesna i trzecia to teren 1,5 ha przy ul. Sucharskiego na zapleczu kościoła i
Orlika. Kłopot polegał na tym, że w studium uwarunkowań w perspektywie listopadowo-grudniowej
zrezygnowano w tamtym regionie z terenu oświatowego na rzecz terenu turystycznego, ale po analizie
to dla miasta nie jest rzecz życia i śmierci, więc możemy się zachować bardzo elastycznie. Jeśli w
powiecie służby zdążą, żeby otrzymać pozwolenie na budowę jeszcze w świetle prawa przestrzennego
wg planu, który jeszcze obowiązuje, to nie ma przeszkód, aby ten teren na cele oświatowe przeznaczyć.
Nie handlujemy tą ziemią, to jest temat o charakterze wartości dodanej. Jest to rzecz dotycząca
pewnego krajobrazu oświatowego w mieście, którego nieodłącznym elementem jest też zajmowanie się
dziećmi niepełnosprawnymi. Takie są oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o nauczycieli, rodziców i
dzieci w związku z tym, chcemy ten teren przekazać na cel oświatowy bezpłatnie tzn. w drodze
darowizny na rzecz powiatu. Potem oczywiście będą rozmowy w sposób honorowy, co nas interesuje
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jeśli chodzi o zasoby powiatu, to zupełnie inny temat i nie chcę, aby to było przedmiotem umów cywilnoprawnych, bo nie ma takiej potrzeby. W związku z tym apeluję o podjęcie uchwały, jest to wyścig z
czasem, aby można było spokojnie pracować nad koncepcją i dokumentacją, aby umożliwić zbycie tego
terenu na rzecz naszego powiatu.
W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że dlatego z temat dzieci niepełnosprawnych jest jej bardzo
bliski, zapytała czy szkoła przy Kościuszki będzie w całości przeniesiona do nowego budynku, czy
zespół placówek szkolno-wychowawczych również zostanie tam przeniesiony, bo o ile dobrze pamięta
powiat wygrał projekt i miał być nadbudowa szklana i czy ta lokalizacja zostaje, czy też zostaje
przeniesiona na ulicę Sucharskiego.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że z informacji jakie otrzymał od starosty wynika, że
tematem budynek zostanie całkowicie opuszczony.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że sytuacja jest dynamiczna i wygląda w ten sposób, że miała
być robiona nadbudowa nad Zespołem Szkól im. Konstytucji 3 Maja. Były dwa przetargi i powiat ma
określone pieniądze, a wykonawcy życzą sobie dużo więcej. Sytuacja na rynku budowlanym jest bardzo
dziwna i firmy żądają dużo większych pieniędzy, w związku z tym, powiatu nie stać, bo tam chodzi o
dość duże pieniądze. Na tę inwestycje już nawet była dotacja, którą powiat otrzymał, około 5 mln.,
prawdopodobnie będzie jeszcze jeden przetarg, ale z małą szansą powodzenia. Istnieją szanse
uzyskania środków europejskich, aby postawić obiekt parterowy, zespół obiektowy docelowo- najpierw
szkoła. Czy do końca będzie przeniesienie z Konstytucji 3 Maja radny nie potrafi powiedzieć, ale
prawdopodobnie tak. Jeśli powstanie tam duży kompleks przystosowany dla dzieci częściowo
niepełnosprawnych to myśli, że tak. Istotą jest, aby wybudować nowoczesny kompleks tego typu od
początku do końca i myśli, że z wykorzystaniem środków europejskich.
Radny Roman Brzozowski zapytał, czy jeśli powiat stawia do miasta wniosek o przyznanie
gruntów, to nie powinien być ktoś z powiatu, kto by nam te zasadność i koncepcję przedstawił i sposób
przekazania tych gruntów jednoznacznie wytłumaczył. Dziś jest to niejasne. Jeśli zdecydujemy się
przekazać te grunty w zasoby powiatu bezwarunkowo to co wtedy, kiedy ta inwestycja z jakichś
powodów nie dojdzie do skutku- co wtedy z tymi gruntami.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że ustawa jasno to reguluje i tak spisano uchwałę, że
w przypadku nie dojścia do realizacji następuje zwrot tego ternu. Nie ma tu żadnego zagrożenia i trudno
wypowiadać się na tematy, którymi jako burmistrz nie będzie sterował i się nimi zajmował. Z tego co
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mówił pan starosta, chcą iść w kierunku parterowego budynku, bo na tym to polega, stąd te 1,5 ha, bo
tez powinna być jakaś odkryta przestrzeń. Będziemy obserwować tam rozwój i jesteśmy otwarci, bo jest
tam zaplecze pod domki jednorodzinne, poczekamy i w razie czego zmienimy i pozwolimy się rozwinąć
temu ośrodkowi bardziej, jest to w naszym interesie, to wszystko jest elementem bardzo ważnej całości.
Ja osobiście bardzo temu projektowi sprzyjam, będę mu kibicował i wspierał.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że miał chwile czasu po komisji na
przemyślenie tematu i refleksja mu się nasunęła, że tworząc samorządność w naszym kraju nastąpił
podział odpowiedzialności za poszczególne szczeble szkolnictwa- podstawowe i gimnazjalne należało
się gminie, szkoły średnie podlegają pod starostwo i specjalne również. Można powiedzieć, że stało się
tak z przypadku. ale równie dobrze mogły specjalne również podlegać pod gminy i nie musielibyśmy
przekazywać terenu ale również musielibyśmy stanąć przed problemem zderzenia się z tym, co się
zdarzyło.To przekazanie terenu traktowałbym bardziej nie jako przekazanie własności starostwu
powiatowemu, ale dzieciom które będą z tego korzystać.
Radna Elżbieta Prasek zapytała o budynek, gdzie jest szkoła, który w ogóle nie spełnia żadnych
warunków i już dawno należało to zrobić, co stanie się z tym obiektem, czy nie można poprosić o
zamianę dla miasta, czy może będzie on rozebrany.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że w tej konkretnej sprawie jest bardzo kiepskim
handlarzem, dlatego nie szukał dla siebie miejsca emocji i temperamentu z uwagi na wagę tego
zdarzenia. Sygnalizował, że będziemy rozmawiać ale w sposób honorowy, nie chcemy z tego robić
jakiegoś paktu, może wystąpi o skomunalizowanie tego obiektu, może powiat będzie miał na to jakiś
pomysł. Ten budynek to jest jednocześnie obciążenie, bo potem trzeba będzie to utrzymać. Teraz już
tylko teoretyzuje; może być tak, że powiat ratując się dofinansowaniem, będzie chciał sprzedać ten
budynek na cele budynku wielorodzinnego. I też się nic złego nie stanie, bo całe zaplecze ul.
Kościuszki, ulega w tej chwili dekompozycji, jeśli chodzi o zaplecze. Zostawmy to jako kwestię
całkowicie otwartą.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że z tego co mu wiadomo to obiekt zastanie prawdopodobnie
obiektem użyteczności publicznej. Burmistrz i zarząd do tego tematu wrócą, wcale nie jest powiedziane
czy nie zostanie to przekazane na rzecz miasta. Istotą było, aby tam znajdowały się jakieś organizacje
pozarządowe i czy będzie to powiat czy miasto myśli, że ten cel zostanie utrzymany, ale to jest jakby
przyszłość. Myśli, że sprzedaż nie wchodzi w grę jak również zarobek.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że po wyczerpujących wyjaśnieniach Burmistrz i radego
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Kabata chciałaby podziękować w imieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych za wspólną inicjatywę i
chyli czoła przed nastawieniem jakie reprezentuje burmistrz, że nie będzie na tym robił biznesu. To jest
ukłon w kierunku dzieci niepełnosprawnych, których niestety w Iławie przybywa.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że nie będzie politycznie, gdyż cel jest szczytny, ale
chciałby powiedzieć to, o czym wielu z nas myśli. Jeśli robi się projekt i do niego kosztorys i wycenę
gruntu- powinna być ona pewną częścią całości ujętą w kosztorysie. Pamięta jak rozmawialiśmy tu
wszyscy, że nie buduje się domu od dachu i też była mowa, że najpierw projekt, i też kolega mówił, że
nie budujemy domu od dachu, tylko od fundamentów. To nie był nasz pomysł, żeby tak te struktury
samorządowe podzielić w sposób praktyczny co do kompetencji, ale i co do własności. Czy nie jest
naszym obowiązkiem wspierając tak szczytny cel, dbać o interes naszego miasta. Chciałby wspomnieć,
że przed chwilą mówiliśmy na komisjach o 40 a gruntu i jaki to był raban, że miasto niegospodarne, a w
tej chwili chodzi o 1,5 ha gruntów miejskich – czy my się tu nie narażamy na zarzut niegospodarności.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że radny całe życie zajmuje się biznesem i rozumie
pytanie radnego. „Mam być burmistrzem w tym mieście, gospodarzem i muszę to wszystko wyważyć i
wiem, że do końca świata, kiedy będą dokonywane zamiany i wykupywane mieszkania, będzie to
wywoływać emocje. Ja tego tak nie czuję i będę zawsze bronił swojego sposobu myślenia i z
satysfakcją będę dokonywał jakiejś przemiany, jeśli chodzi o nasze rudery. Tu mamy do czynienia ze
zjawiskiem wybitnie publicznym, społecznym i to pytanie można potraktować jako absolutnie retoryczne.
Prawo na to pozwala i dopuszcza taką możliwość, stąd ten projekt uchwały tak brzmiący, jeśli chodzi o
darowiznę i nie dzieje się nic, co mogłoby wywołać frustrację i niepokój. Jestem przekonany, że jeśli
powiatowi to wyjdzie to wszyscy będziemy mieć ogromną satysfakcję”
Radny Ryszard Kabat powiedział, że na pytanie radnego Brzozowskiego bardzo dobrze
odpowiedział przewodniczący, że to jest własność publiczna i należy pamiętać, że wszystko, co jest
samorządowe jest publiczne i niestety w związku z tym, te kompetencje tak zostały podzielone. Gdyby
to było tak zrobione, że szkoły specjalne są zadaniem własnym miasta, to my musielibyśmy to
zrealizować. To nie jest handlowanie i zarabianie – to jest współpraca samorządów, jest to darowizna
celowa i jeśli cel nie zostanie zrealizowany, to wraca to do miasta i nie można z tym nic zrobić.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że skoro mówi to radny Kabat to wierzy.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że nie zgadza się z radnym Kabatem, ani z
przewodniczącym, ponieważ szkolnictwo specjalne ma charakter ponadlokalny i nigdy ,nie było w gestii
samorządu. Tak jest w miastach prezydenckich.
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Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że zgadza się, ale mówił o sytuacji, kiedy
robimy to dla naszych dzieci a nie dla samorządu takiego czy innego.
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że nie ma żadnych oporów na temat przekazania tej działki,
ale ma podpowiedź dla zarządu, że skoro mają obiekt, w którym dotychczas to się znajduje, to może ten
projekt poszerzyć o remont tamtego obiektu- to byłoby logiczne, czyli budowa nowego i remont starego
w jednym projekcie.
Radny Włodzimierz Harmaciński przypomniał, że

jakiś czas temu była wrzawa prasowa

i internetowa na temat tego, że musi być zmieniony obiekt tej szkoły, ponieważ jest kompletnie
niedostosowany i była propozycja, aby tę placówkę przenieść do ZS w Kisielicach i był ogromny opór
społeczny przed wożeniem tam dzieci. To, że ta nowoczesna placówka tu będzie
z zagospodarowaniem terenu, to chyba nikt nie powinien mieć żadnych oporów.
Radna Ewa Jackowska zapytała radnego Kabata, czy w tej nowej placówce będzie również
wczesne wspomaganie rozwoju.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że nie radnego należy o to pytać.

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 17 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” podjęła uchwałę
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego

Uchwała XLII/359/17 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:
• roboczym spotkaniu Iławskiego Budżetu Obywatelskiego
•

wizycie w żłobku Przedszkola Miejskiego nr 2 Integracyjnego wraz z Dyrektor Miejskiego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Renatą Kamińską oraz pracownikami Urzędu

• wizycie w Ekomarinie wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz Związku Gmin „Jeziorak”
• Cyklu debat społecznych pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć
na nie wpływ”, organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Iławie
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• Rodzinnym Pikniku Integracyjnym w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Iławie
• Zgromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak”
• Konferencji „Współczesne uwarunkowania rewitalizacji”, która odbyła się w Olsztynie,
a organizowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
• VI Przeglądzie Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa warmińskomazurskiego, organizowanym przez Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Iławie oraz
Iławskie Centrum Kultury
• Uroczystości 35-lecia Ogrodów Działkowych „Fadom”
• II Ogólnopolskim Festiwalu Biegowym o puchar Brocomarche „BIEGU na DYCHĘ”
• Happeningu antytytoniowym z udziałem dzieci i młodzieży z iławskich szkół i przedszkoli
w związku z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu
• Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
• Zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Iławie
• XIX Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych – Lubawa 2017, organizowanych przez
Starostę Powiatu Iławskiego oraz Burmistrza Miasta Lubawy
• Uroczystym zakończeniu XXXIII Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija
• Komisji ds. nagród w kulturze
• Zakończeniu projektu w Przedszkolu Miejskim nr 6
• Jarmarku w Rudzienicach
• Komisji ds. zasłużonych dla miasta
• spotkaniu z Panem Arkadiuszem Karpińskim ze Stowarzyszenia Przystań
• Komisji ds. zapomóg dla nauczycieli
• spotkaniu z Panem M Marciniakiem w Prabutach
• wizycie w Przedszkolu Miejskim nr 2
• spotkaniu z Andrzejem Sobiechem z ITS Jeziorak oraz Wojciechem Żmudzińskim, Dyrektorem
Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w sprawie przyszłości klubu IKS Jeziorak po
awansie do klasy okręgowej
• audycie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
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• spotkaniu z mieszkańcami od. Gajerek dot. podłączenia do sieci cieplnej
• spotkaniu z Karolem Jacuńskim w sprawie bieżącej współpracy z Kombatantami
• prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „PRACA”, Zbigniewem Stachurskim
• spotkaniu z młodzieżą z wymiany z Herborn
• spotkaniu z Ewą Wiśniewską, Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury
• spotkaniu z prezesami wszystkich Ogrodów Działkowych
• spotkaniu z Joanną Pietrasik w sprawie konferencji o partycypacji Młodzieżowych Rad Miasta,
planowanej na jesień 2017 r.
• spotkaniu z Romanem Żuralskim w sprawie przyszłości rehabilitacji w Iławie
• spotkaniu z Dominikiem Lelonkiem w sprawie pracy magisterskiej o Iławie dot. zmian
przestrzennych w mieście
• wyjeździe do Starego Dzierzgonia na gordzisko
• spotkaniu z Marianem Wilkowskim i Magdaleną Wróblewską z Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Iławie w sprawie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
• wyjeździe na Ogrody Działkowe „FADOM” wraz z pracownikami Wydziału Bieżącego
Utrzymania w sprawie naprawy drogi
• spotkaniu z byłym olimpijczykiem, Jarosławem Kotewicz
Wydział Komunikacji Społecznej
1. W dn. 31.05.2017 r. Wydział przy współpracy z Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki,
uzależnień i Pomocy Rodzinie, zorganizował wyprawę na lotnisko w Malborku. Wycieczka
przeznaczona była dla wolontariuszy z Gimnazjum Samorządowego nr 1 i nr 2 w Iławie, którzy
pomagali podczas pierwszej Lotniczej Majówki w naszym mieście. W wyciecze wzięło udział 40
osób, w tym 3 opiekunów - nauczycieli ze szkół oraz pracownik Wydziału. Po przyjeździe na
miejsce w pierwszej kolejności młodzież mogła obejrzeć z bliska wystawę muzealną samolotów
wojskowych wycofanych z użytku. Każdy z samolotów był dostępny na wyciągnięcie ręki, a do
większości można było wsiąść i poczuć się jak pilot. Zaraz po zwiedzaniu, uczestników
wycieczki czekała kolejna atrakcja – wizyta w Lotniskowej Wojskowej Straży Pożarnej. Tam w
gotowości bojowej czekały już strażackie wozy bojowe. Przywitana przez komendanta młodzież
wraz z opiekunami mogła dowiedzieć się nieco o pracy strażaków i ich osprzęcie. Dalej w
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domu pilota można było zobaczyć kombinezony pilotów z bogatym wyposażeniem
ratowniczym. Te zwykłe prezentowane były na modelach oprowadzających wojskowych,
natomiast te specjalne, wystawione do oglądania.
Na zakończenie wycieczki czekały na wszystkich dwie atrakcje. Pierwszą była wojskowa
grochówka, drugą możliwość oglądania startów i lotów Mig-29 i F-16. Taka atrakcja nie nadarza
się zbyt często, ponieważ loty nie odbywają się codziennie. Niecodziennie też stacjonują w
Malborku F-16.
2. Dzień dziecka
Wydział przygotował „order uśmiechu” dla dzieci z Iławy, które odwiedzały Ratusz w dniu
1 czerwca 2017 r. Przed budynkiem Urzędu, rozdawane były balony i cukierki.
3. W dniach 03.06. – 04.06.2017 r. odbył się Bieg na Dychę. Bieg dla najmłodszych dzieci został
objęty patronatem przez Burmistrza Miasta.
4. W dniu 04.06.2017 r. odbyło się zakończenie Regat Pomarańczowych. Wręczane przez
Burmistrza nagrody oraz upominki, dla dzieci i ich trenerów z całej Polski (pakiety promocyjne),
zostały przygotowane przez Wydział.
5. Koperta życia w ramach polityki senioralnej to program, którym zostaną objęci seniorzy
zamieszkujący Miasto Iława.
Wydział zamówił 500 szt. pakietów koperta + karat informacyjna+ naklejka na lodówkę
i naklejka na drzwi. Przewidywana jest dostawa pakietów do 13.06.2017 r.

6. Razem z Komendą Policji w Iławie Wydział wydał Podręczy Kodeks Drogowy, skierowany
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Iławy. Kodeks z najważniejszymi
informacjami dla rowerzystów, z wizerunkiem Optysia i logo Iława przeznaczony jest do
darmowego rozdawnictwa przez Policję i Wydział Komunikacji Społecznej.
7. Wydział rozpoczął pracę nad programem wakacyjnych wycieczek oraz rejsu Ilavią
z przewodnikiem. Planowana jest kontynuacja corocznego cyklu spotkań z przewodnikiem
Dariuszem Paczkowskim w każdą sobotę wakacji o godz. 11, każdą środę wakacji o godz.
12.00 (wejście na wieżę) oraz o godz. 13.00 rejs statkiem Ilavia, również z przewodnikiem.
8. W dn. 02.06.2017 r. odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Udział w niej wzięło dwoje
pracowników z Wydziału Komunikacji Społecznej. Sprawozdanie z sesji znajduje się
na stronie BIP.
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Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 29.05.2017 r. ogłoszono przetarg na budowę ulic na terenie miasta Iławy
– ul. Kraszewskiego oraz ul. Sybiraków. Termin składania ofert – 26 czerwca 2017 r.
2. W dn. 01.06.2017 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem Spomer na budowę ulicy
Morelowej oraz łącznika pomiędzy ul. Boczno-Górną i Skłodowskiej. Kwota umowy to
425 657,52 zł w tym budowa ulicy Morelowej 226 252,92 zł., budowa łącznika
pomiędzy ul. Boczno-Górna a ul. Skłodowskiej 199 404,60 zł.
3. W dn. 31.05.2017 r. ogłoszono przetarg na budowę drogi dojazdowej od ulicy Andersa
do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 oraz na budowę ul. Odnowiciela i ul. Chrobrego etap I.
Termin składania ofert do 30.06.2017 r.
4. W dn. 01.06.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji (firma SPOMER Sp. z o.o.
dotyczącej budowy łączników na osiedlu „Gajerek” (pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką
oraz pomiędzy ul. Chełmińską a Gdańską) oraz utwardzenia nawierzchni przy ul. Sobieskiego
w Iławie. Kwota umowy wynosi 391 170,90 zł brutto w tym budowa łącznika ul. Chełmińska
z ul. Grudziądzka 126 224,94 zł, budowa łącznika ul. Gdańskiej z ul. Chełmińską 103 258,73 zł,
utwardzenie nawierzchni ul. Sobieskiego 161 687,23zł. Termin realizacji inwestycji
– 30 października 2017r.
5. W dn. 02.06.2017 r., zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

o

dokonaniu odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja skweru przy ulicy Królowej Jadwigi”
w ramach zadania „Kreowanie przestrzeni społecznej w Iławie”. Wartość inwestycji wyniosła:
848 700, 00 zł. Odbioru dokonano bez uwag. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu
07.06.2017 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego do wniesionego zawiadomienia.
6. W dn. 05.06.2017 r. wpłynęła do jednostki informacja, iż w ramach konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 - zadanie
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno – rekreacyjne
w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego”,
otrzymało dofinansowanie. W związku z powyższym przygotowane ostały dokumenty niezbędne
do podpisania umowy o dofinansowanie i złożone w dniu 12 czerwca 2017r. w Departamencie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.
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7. W dn. 05.06.2017 r. ogłoszono przetarg na termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SSP nr 2. Termin składania ofert do 21.06.2017 r.
8. W

dn.

06.06.2017

r.

wpłynęła

pozytywna

decyzja

w

sprawie

dofinansowania

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014
– 2020 - projektu pn. „Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko
– Iławskiego I Krainy przyrodniczo – leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie”.
W dn. 12.06.2017 r. do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożono
niezbędne załączniki do podpisania umowy o dofinansowanie w/w inwestycji.
Wydział Bieżącego Utrzymania
1. Zakup 29 szt. betonowych koszy ulicznych.
Dostawca: PMO Park Miasto Osiedle, ul. Wał Miedzeszyński 584, Warszawa, wartość:
12.632,10 zł brutto
2. Zlecono wykonanie remontu 40 szt. ławek zlokalizowanych przy Bulwarze Jana Pawła II
w Iławie.
Wykonawca: WZUiPH „SPOMER” sp. z o.o., ul. Biskupska 7, Iława, wartość: 8.856,00 zł brutto
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W dn. 06.06.2017 r. zorganizowano szkolenie pt. „Depresja i zachowania samobójcze
– objawy i przeciwdziałanie”. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę
z zakresu problematyki depresji oraz zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży, które
pojawiają się w okresie dorastania. W szkoleniu wzięło udział 29 osób.
2. W dniach 08.06. - 09.06.2017 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli
w szkoleniu, którego celem było wzmacnianie kompetencji w oparciu o poznanie praktycznych
aspektów procedury „Niebieska Karta” oraz przepisów prawa umożliwiających skuteczne
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. W dn. 09.06.2017 r. odbyły się warsztaty charakteryzacji filmowej, które skierowane były
do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Uczestnicy poznali tajniki makijażu artystycznego,
ponadto wykonali realnie wyglądające charakteryzacje. Zwieńczeniem warsztatów była krótka
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sesja fotograficzna zorganizowana na potrzeby lokalnej akcji przeciwko przemocy wobec
kobietom. W warsztatach wzięło udział 15 osób.
4. Od czerwca 2017 r. trwa nabór na organizowane półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych z
klas I – VI. Zajęcia realizowane będą w formie trzech turnusów, które odbędą się w okresie
wakacyjnym. Bez względu na pogodę dzieci aktywnie będą spędzać czas m.in. na zajęciach
artystycznych, sportowych oraz muzycznych. Opiekę będzie pełniła wykwalifikowana kadra
pedagogiczna.
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
W związku z uruchomieniem programu udzielania dotacji celowych na wymianę ogrzewania
na paliwo stałe na ogrzewanie proekologiczne, do dnia 12.06.2017 r. złożono 29 wniosków, w
tym:
• na zakup pieca gazowego - 14 wniosków (dotacja wynosi 2 000 zł)
• na zakup kotła klasy 5 na paliwo stałe - 9 wnioski (dotacja wynosi 2 000 zł)
• podłączenie do sieci ciepłowniczej – 3 wnioski (dotacja wynosi 5 000 zł
• ilość wniosków, które nie otrzymały rekomendacji do udzielenia dotacji, lub nie uzupełnione w
terminie - 3
Do dnia 12.06.2017 r. podpisano 20 umów na udzielenie dotacji na łączną kwotę 46 000 zł. Pozostałe
wnioski czekają na realizację, w tym dwa na podpisanie umowy. Zaplanowana kwota w wysokości 50
000 z została już wykorzystana.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W dn. 09.05.2017 r. uczestnicy Świetlicy Środowiskowej „MOPSIK” wraz z rodzinami brali udział
w XIX Warmińsko - Mazurskich Obchodach "Dni Rodziny”, które w tym roku odbywały się pod hasłem:
„Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. Organizatorem pikniku rodzinnego było Stowarzyszenie Na Rzecz
Pomocy Społecznej w Iławie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Miejsko – Gminne
w Iławie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iławie.
W programie imprezy były:
• gry i zabawy sprawnościowe,
• loteria fantowa przygotowana przez TPD,
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• pokaz strażacki dzięki uprzejmości KPPSP w Iławie,
• pokaz motocykli dzięki uprzejmości KPP w Iławie,
• pokaz samochodu dzięki uprzejmości ZK w Iławie,
• wata cukrowa, grill,
• dmuchana zjeżdżalnia dla najmłodszych uczestników imprezy,
• lody ufundowane przez lodziarnię ZECHA,
• pizza ufundowana przez pizzerię DA GRASSO
Piknik odbył się na placu, przy budynku MOPS w Iławie przy ulicy Obr. Westerplatte 5.
Iławskie Wodociągi
Wykonana została przebudowa 54 m sieci kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rękawa z włókna
szklanego nasączonego żywicą poliestrową (bezwykopowo) w ulicy Sikorskiego w Iławie.
Iławskie Centrum Kultury
1. W dn. 09.06.2017 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbyły się Dziecięce Prezentacje
Artystyczne Przedszkole Tańczy i Śpiewa z udziałem wszystkich iławskich przedszkoli.
2. W dn. 10.06.2017 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbył się VI Iławski Przegląd Chórów
Uniwersytetów III Wieku z udziałem zespołów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Podczas imprezy wystąpiły następujące chóry: ”Vivat„ z Iławy, „Złota Jesień” z Ostródy,
„Perełki” z Pasłęka, „Cantiamo” z Działdowa, „Kantana” z Olsztyna, „Dysonans” z Nowego
Miasta Lub, „Wrzos” z Kętrzyna oraz Nauczycielski Chór Kameralny z Giżycka. Gościnnie
wystąpiła grupa taneczna z Wąbrzeźna oraz Teatr Arlekin z UTW Iława.

3. W dn. 11.06.2017 r.

odbyła się impreza z cyklu: Chrześcijańskie Dni Animacji Rodzin

połączone z Marszem dla Życia i Rodziny. Podczas imprezy w Amfiteatrze. Louisa Armstronga
odbyły się animacje dla rodzin oraz koncert zespołu „Siewcy Lednicy”.
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych
Radna Anna Zakrzewska „Wracam do sprawy odmowy przez Starostwo zatwierdzenia projektu
budowlanego i odmowy wydania pozwolenia na budowę „budynków mieszkalnych jednorodzinnych
wraz z infrastrukturą techniczną”. Stanowisko powiatu podtrzymał Wojewoda. Moim zdaniem przed
podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania, trzeba było się upewnić czy możliwa jest taka
lokalizacja. Pracownicy ratusza wydają zaświadczenie o zgodności z planem i zabudowie. Skoro nie
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było nikogo w ratuszu, kto autorytatywnie podjąłby taką decyzję, to trzeba było poprosić o opinię twórcę
planu pana Hoffmanna. Plan ten mówi, że obszar nas interesujący to „zabudowa usług produkcyjnych i
składów z mieszkaniem właściciela”
Ale wszystko zależy od interpretacji planu. Skoro można było w przeszłości na drodze miejskiej
wybudować aptekę (okolice ulicy Ostródzkiej), to może można tak zinterpretować plan, że kontenery
będą mogły stanąć na Kolejowej. Czy wystąpił Pan już w tej sprawie do sądu administracyjnego?
Teraz zmiana planu pod potrzeby kontenerów byłaby precedensem, co najmniej nie etycznym.
Bardzo podobna sytuacja była przy pracach przy poprzednim planie. Właściciel działki wnioskował o
zamianę przeznaczenia działki z usługowej z mieszkaniem na mieszkalną przy ulicy Usługowej. Miasto
nie wyraziło zgody. A teraz chciałoby post factum ugryźć temat.
Pytałam na którejś sesji czy ma Pan jakieś alternatywne rozwiązania na lokalizację kontenerów.
Ale Pan powiedział, że kontenery staną na Kolejowej. Miasto ma bardzo dobrą działkę, na której plan
przewiduje zabudowę mieszkalną jednorodzinną. To działka, którą ma ksiądz na Lipowym Dworze w
użyczeniu. Można by część tej działki przeznaczyć na kontenery. Problem lokalizacji byłby rozwiązany,
a kontenery oddaliłyby mieszkańców od zwierząt szukających cienia i leżących pod płotem. Miasto nie
wykazuje zainteresowania sprzedażą tej działki, nic z niej nie ma, to może problem lokalizacji
kontenerów rozwiązać natychmiast.
Pan Pankowski na XXXVII Sesji w swojej interpelacji wyraził opinię, jak by można było płacić
podatki poza Iławą zmieniając miejsce zamieszkania tuż przed końcem roku – jest to jakby instrukcja
dla mieszkańców, co mają zrobić gdyby nie chcieli płacić podatków w Iławie. Pan Burmistrz miał się
ustosunkować do tego i udzielić odpowiedzi na następnej sesji, której albo nie słyszałam albo
zapomniałam".
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał, czy Burmistrz prowadził rozmowy ze spółdzielniami
odnośnie zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Z powodu ich braku dochodzi do konfliktów, zalega
wiele starych samochodów, które zajmują miejsca. Na Podleśnym jest masa terenów zielonych wzdłuż
naszych ulic i można by powiększyć ilość miejsc parkingowych, aby jednocześnie zwiększyć
bezpieczeństwo. Z rozmowy z prezesem spółdzielni jaką odbył jakiś czas temu wynika, że zrzuca się to
tak jakby na miasto, bo to ulice miejskie, ale to musi być wspólne współdziałanie, bo ulica jest miejska
ale za krawężnikiem są to tereny spółdzielcze. Podobny problem jest na ulicy Dąbrowskiego.
Radny Roman Brzozowski „Ja chciałem prosić służby Burmistrza, aby wystąpiły do firmy ANIMEX
przy Alei Jana Pawła z prośbą o uregulowanie przetrzymywania tych ptaków na placu postoju
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w samochodach, w klatkach. Jest to widok naprawdę wywołujący bardzo dużo współczucia dla tych
zwierząt- nie wiem, niech to zasłonią. A poza tym mówimy o pewnym nieestetycznym zapachu.
Przejażdżka tamtędy z dziećmi wywołuje wiele pytań, jeśli chodzi o magazynowanie tych ptaków
w samochodzie na tym placu. Prosiłbym, aby służby burmistrza wystąpiły o uregulowanie tego
problemu”.
Radny Tadeusz Lotz powiedział, że ma sygnał od zaniepokojonych mieszkańców, którzy
zobowiązali się przekazać na piśmie, a dotyczy zagrożenia w związku z planem budowy w Iławie
marketu „OBI”. Mieszkańcy obawiają się utraty miejsc pracy.
Radna Ewa Jackowska w związku z rozmowami na Komisji RGBiF dotyczącymi zadłużenia w
ITBS, które na dzień dzisiejszy wynosi ponad 4 miliony i procedurą dotyczącą kontenerów, chciała
dopytać, czy Burmistrz lub Prezes ITBS-ZGL zamierzają wdrożyć jej pomysł powzięty z innych
samorządów tzw. odpracowania długu. Dodała, że ponawia pomysł, ponieważ bezczynność dotyczy
tych 4,5 mln złotych, za które można zrobić coś porządnego w Iławie. Niektórzy dłużnicy robią to
perfidnie i nie płacą, ale są też dłużnicy, którzy popadli w kłopoty i czy nie można byłoby ich wesprzeć
pomysłem odpracowania długu na rzecz miasta. Mamy problem z odśnieżaniem, jesienią z liśćmi – aby
wesprzeć ich w wydostaniu się z kłopotów. Kontenery będą sprawą odległą i nie będą działały jako
straszak.
Widziała zadłużenie na kwiecień 2017 roku i mimo, że pan Prezes się cieszył, do dla niej jego
wysokość jest niepokojąca. Po raz pierwszy od wielu lat było o kilkanaście tysięcy mniej zadłużenia do
poprzedzających lat, gdzie wg wyliczeń radnej idzie to w niedobrą stronę. Chciałaby poznać zdanie
burmistrz na temat odpracowania długów. Rozumie, że są sprawy prawne – badania lekarskie, umowa
o pracę itp. ale czy miasto stać na tę bezczynność, aby utrzymywać 4-milionowe zadłużenie w
czynszach.
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Prasek powiedziała, że była dziś mowa o braku miejsc
parkingowych, co jest problemem strasznym. Zapytała jakie są losy tego placu po rozebranym budynku
na rogu Andersa i 1 Maja. Obecnie parkują tam pracownicy ZK. Jakie będą dalsze losy tego ternu, tych
pawilonów., które mogłyby być rozebrane i zaproponowane inne lokale. Mówimy o pozostałościach
dawnych czasów i tak to wygląda. Czy jest jakiś pomysł na ten teren?
Zapytała, kiedy rusza lodowisko, skoro ma to się zacząć dziać jesienią, czy można na ten temat już
coś więcej powiedzieć.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański powiedział, że w okresie międzysesyjnym
wpłynęły dwie interpelacje pisemne radnego Rochowicza i jedna radnego Zaborowskiego. Następnie
odczytał w/w interpelacje
Interpelacje stanowią załączniki nr 15- 17 do protokołu

Ad. 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiadając radnej Zakrzewskiej powiedział, że nie podziela
zdania starostwa jak i służb wojewody na temat właściwego czytania tego planu. Sprawa zostaje
skierowana do sądu, wynajęty zostanie profesjonalny prawnik, który udowodni, że jego sposób myślenia
jest prawidłowy. Prosi, aby na tym etapie nie zadawać retorycznych pytań typu, że zaczynamy budowę
domu od dachu, bo są święcie przekonani, że w tamtym miejscu można stawiać kontenery.
Dodatkowym elementem jest to, dla pewnego bezpieczeństwa bo nigdy nie wiadomo, zmieniany plan
przestrzenny. Jest to praktyka powszechna i nie jesteśmy tu żadnym nadzwyczajnym wyjątkiem, po
prostu dla pewnego spokoju, ponieważ nie widomo jak długo te procedury będą trwały, zaplanowane
zostaną tak bardzo literalnie, żeby już nie budzić żadnych wątpliwości. I ciągle będzie się upierał, bo
takim jest człowiekiem, że jedynym miejscem w tym mieście na kontenery to jest ulica Klejowa.
Odpowiadając radnej Jackowskiej powiedział, że uczestniczył w walnym zgromadzeniu dwóch
spółdzielni i posłuchał, jak tam jest widziany problem niepłacenia czynszu. On wcale nie jest mniejszy
niż w mieście, bo w Sp-ni Mieszkaniowej „Praca” jest zadłużenie około 2 mln., w Sp-ni „Przyszłość”
również 2 miliony. Jest to zachowanie standardowe wielu ludzi i rozumie, że mówiąc o odpracowywaniu,
radna wyjdzie

z taką samą propozycja do prezesa spółdzielni. Na początku kadencji burmistrz

zastanawiał się czy uruchomić roboty publiczne na wszelkiego rodzaju wycinki itd. I jak zobaczył z jakim
problemem w sensie praw pracowniczym musi się zmierzyć, szybko mu się tego odechciało. W tej
samej konwencji w celach widowiskowych i obliczonych na marketing, można dokonywać tego typu
akcji. Ale jest przekonany w 100% i całe doświadczenie zawodowe za tym przemawia, że nic by z tego
nie wyszło. Ale jeśli spółdzielnia przebije miasto i pokaże, że można to wówczas się ukorzy i wszystkich
przeprosi.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, kogo burmistrz ma na myśli mówiąc „jesteśmy przekonani” co
do ulicy Kolejowej.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że on i jego służby, bo on nie pracuje tu w
samotności, bo sam by tu nic nie zrobił i musi mieć oparcie wśród pracowników, dlatego mówi „my”.
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Radna Anna Zakrzewska zapytała, co będzie jeśli się burmistrz pomylił.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że nikt nie jest nieomylny, ale musi wierzyć w to co
robi, bo taki jest sens zawodowego podejścia do pracy.
Podatki- burmistrz przyznał, że ten temat jest nieco filozoficzny i nie miał do niego serca i się nim
nie zajmował, ale zobowiąże panią Skarbnik, że w trybie 2-3 tygodni do przygotowania stanowiska w tej
sprawie i jeszcze raz podkreślił, że tego tak prosto nie widzi, aby tak łatwo można było zmusić ludzi do
płacenia podatków w naszych warunkach.
Parkingi- są odwiecznym problemem w każdym kraju i w każdej cywilizacji – to nie jest wymysł
iławski, ale wszędzie jest to samo. Przybywają zasoby w postaci ściągania zdezelowanych
samochodów i efekt jest co raz gorszy i będziemy się borykać z tym problemem do końca świata. Są
rozmowy ze spółdzielniami w tym temacie, ale należy wyraźnie podkreślić, że miasto infrastruktury
spółdzielczej budować nie może, ponieważ miasto ma swoje problemy. Na ulicy Westerplatte istnieje
koncepcja od 10 lat budowania parkingów- to jest zasób w 100% komunalny i nic nie zostało tam
zrobione, bo nie ma na to pieniędzy, więc sytuacja, aby wejść teraz na tereny spółdzielcze jest
niewyobrażalna. Strona spółdzielcza jest bardzo otwarta i elastyczna i są rozmowy na ten temat i na
pewno będzie robione wspólne przedsięwzięcie. Teraz przygotowywane jest wspólne przedsięwzięcie
jeśli chodzi o wygenerowanie dwóch parkingów z których jeden będzie zadaniem miasta a drugi
spółdzielni. Temat parkingów będzie zawsze aktualny, bo jest tylko trudniej.
Do Romana Brzozwskiego temat Animexu – też to widzę i jest absolutnie problem. Ja myślę, że my
możemy bardziej apelować, bo żadnych mocy sprawczych nie mamy.
Do radnego Lotza ws. marketu OBI – nigdy w historii miasta, mimo zbierania za to cięgów,
ponieważ kiedy odchodził w 2002 roku, wyrosły w Iławie 4 markety- żadnego z ich miasto nie było
sprawcą, żaden teren w mieście nie został sprzedany pod market. Inwestorzy zawsze sięgali po tereny
inne niż miejskie. Dodał, że nic mu nie wiadomo o żadnym markecie OBI, należy się tym tematem
interesować, ale i też pamiętać o przepisach i jeśli jest to teren, który przewiduje tego typu budowle w
planie przestrzennym, to możemy to tylko obserwować .
Do radnej Prasek ws. parkingów – już kiedyś padła odpowiedź na to pytanie, kiedy odpowiadał na
pytanie, że rejon ulicy Andersa i 1 Maja, który za chwile będzie w zainteresowaniu z uwagi na
wyprowadzenie z tamtego rejonu WTZ, które są na zapleczu tego terenu. To stary ciechanowski
budynek, który ulegnie rozbiórce. Jest to teren pod budownictwo wielorodzinne i fajnie by było, gdyby
potencjalny nabywca tego terenu w przetargu publicznym zaczął rozmawiać zarówno z PSS-ami, które
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są na to otwarte, co może potwierdzić radny Burdyński , na zamianę samodzielnego budynku na usługi
na dole budynku wielorodzinnego. To samo dotyczy rozmów potencjalnych nabywców z właścicielami
tych sklepików stojących z przodu. Taki sam dylemat będzie, co stwierdzono odbywając wizję z
prezesem PSS Społem i Wiesławem Burdyńskim na zapleczu ulicy Piekarskiej, która się styka z
pobudowanym osiedlem przez IPB, że aż chciałoby się opracować koncepcję i pociągnąć ulicę i
zlikwidować ten chaos, który tam jest. I również na zasadzie dogadywania właścicieli poszczególnych
działek, żeby je wkomponować w ewentualne budynki wielorodzinne. Z punktu widzenia burmistrza jest
to niezwykle atrakcyjne dla tych właścicieli, ale trudno zgadnąć czy to wzbudzi zainteresowanie tamtej
strony.
Lodowisko – ogłoszono przetarg „zaprojektuj-wybuduj”- 3 akcenty, z których jeden nie będzie
wybudowany tylko zaprojektowany, czyli lodowisko, skatepark i JOUNGSPORT oczywiście zgodnie z
iławską tradycją, każdy projekt zostanie „poobijany”, obśmiany i okrzyczany. Tu nie było wyjątku,
natomiast wszystko się dzieje w terminie i doczeka się szczęśliwego końca realizacji, tak jak było
zapowiadane na przełomie listopada i grudnia.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał o odpowiedzi na trzy interpelacje pisemne.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że odniesie się do jednej interpelacji radnego
Rochowicza, ponieważ jest to bardzo interesujące spojrzenie jeśli chodzi o rejon oczka przy ul.
Ostródzkiej, by nie czekając na uregulowanie stosunków prawnych i własnościowych i nie czekając na
zmianę w planie przestrzennym pokusić się o to, co jest robione w innych częściach miasta – za chwile
fragment siłowni pod chmurką otrzyma Osiedle Podleśne przy GS nr 2. Trochę radny z tym się spóźnił o
2-3 tygodnie, bo zostało złożone już zgłoszenie do starostwa, jak gdyby przedstawiono geografie
siłowni pod chmurką – tym nie mniej jest to dobre spojrzenie i jeśli uda nam się w tym roku to
wygenerować, to zostanie to zrobione, a jak nie to w roku następnym- nie będziemy czekać na
rozstrzygnięcia tego terenu. Miasto czeka tam wywłaszczenie, odszkodowania. Burmistrz dodał, że
będzie się upierał, że osiedle Piastowskie nie może absolutnie ograniczyć się do asfaltowego boiska w
tamtym rejonie, które wywołało tyle emocji. Musi mieć centrum integracyjno-sportowe wskazane przy
oczku. Bo to wtedy ma sens- tam powstaje wielotysięczne społeczność, która takich terenów jest
kompletnie pozbawiona.

Temat szkoły jest odrębny i przyjedzie go omawiać, jak będziemy

współpracować przy następnej kadencji.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że dwie kolejne interpelacje to
odpowiedzi pisemna i należy je bardziej traktować jako wniosek do budżetu.
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Radny Janusz Zaborowski przypomniał, że złożył ją na ostatniej sesji, tylko za późno, aby ją
rozpatrywać i otrzymał już odpowiedź pisemną, więc nie oczekuje jej od burmistrza, tylko od Zespołu ds.
Bezpieczeństwa.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że na poprzedniej sesji radny Harmaciński
poprosił o jakiś pogląd o jakie środki miasto się stara i jak się współpracuje, jeśli chodzi o RPO i pewnie
wiedzą się nie podzielił dlatego w kilku zdaniach o tym powie.
Otrzymaliśmy dwa poważne projekty – rejon wyspy młyńskiej i lasek miejski. Ponadto jesteśmy
pierwszymi rezerwowymi na ścieżki rowerowe wzdłuż ogrodów „Truskawka” . Jutro to się rozstrzygnie w
zarządzie województwa, ale wiatry są przychylne. Rozstrzygną się 4 projekty związane z rewitalizacją
miasta – to są projekty w postaci przeniesionych WTZ, budowy nowej ulicy, która będzie biegła po osi
muru więziennego i rozbieranych hal. Trzeci projekt to fontanna, gdzie będzie zwrot 85% środków i
galerii jazzowa, która też wzbudzała tyle emocji. Jest to projekt odziedziczony po poprzednikach i robi
go z dużą przyjemnością. Ponadto przygotowujemy się również do aplikacji dotyczącej rozwiązania
intermodalnego przy dworcu – to jest trzęsienie ziemi w tym rejonie i nowy fragment naszego miasta.

Ad.9. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej w terminie, o
którym mowa w Statucie Miasta Iławy, wpłynął wniosek mieszkańca z prośbą o możliwość zabrania
głosu na sesji w temacie zapisu w statucie, dotyczącego inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców
zgłoszony przez Pana Dawida Kopaczewskiego.
Pan Dawid Kopaczewski

powiedział, że jeśli można to on oddałby głos koledze, który w ich

imieniu przedstawiłby zagadnienie.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że nie bardzo ponieważ wnioskodawcą
był Pan Dawid Kopaszewski i to on został zaproszony na sesję do przedstawienia tematu.
Pan Dawid Kopaczewski powiedział, że jako przedstawiciel „Wspólnej Iławy”, chciałby skorzystać
z prawa mieszkańców do przedstawienia pomysłu, dotyczącego wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej i w tym celu przygotował krótką prezentację. Czasu jest niewiele, bo tylko 5 minut więc
postara się temat przedstawić szybko i zwięźle i jeśli będą jakieś pytania to postara się na nie
odpowiedzieć.

Prezentacja jest przygotowana przez Stowarzyszenie 61 prowadzące serwis

„MamPrawoWiedziec.pl”- to informacja dla zainteresowanych sięgnięciem do źródła.
Prezentacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu
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Omawiając prezentację dodał, że na poziome centralnym Partia SLD złożyła w sejmie wniosek
ustawowy o wprowadzenie takiej inicjatywy do praktyki, tak więc może jeśli samorządy nie rozwiążą
tego same, to przyjedzie przykaz z centrali na mocy ustawy. Następnie przedstawił statystyki dotyczące
wprowadzania inicjatywy w samorządach popierając je slajdem str. 3 prezentacji.
Omówił przykłady inicjatyw uchwałodawczych – przedstawia je slajd str. 4 prezentacji
Slajd str. 5 prezentacji przedstawia jak napisać regulamin obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Dodał, że przygotowanie projektu uchwały nie jest czynnością prostą, co też
zniechęca do nagminnego występowania z taka inicjatywą w sprawach błahych czy nieistotnych.
Na podstawie kolejnego slajdu str. 6 prezentacji, omówił przykłady z innych samorządów
dotyczące określenia ilości podpisów popierających inicjatywę.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że te informacje, które przedstawia pan
Kopaczewski są radnym znane. Radna Prasek go poparła.
Pan Dawid Kopaczewski powiedział, że miał sygnały, że nie wszyscy radni się z tym zapoznali
więc chciałby to przedstawić, być może pojawi się jakieś pytanie a jeśli się to powiela z wiedzą radnych,
to wtedy będzie jego strata czasu. Następnie przystąpił do dalszego omawiania tematu.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przerwał wystąpienie Pana Dawida Kopaczewskiego
informując go, że 5 minut upłynęło.
Radny Ryszard Kabat zapytał,+ czy to jeszcze długo by trwało, bo on chciałby posłuchać.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że niestety wg regulaminu przysługuje
tylko 5 minut. W związku z tym, że wprowadzenie tej uchwały wymagałoby zmian w regulaminie o czym
Pan Kopaczewski został w korespondencji poinformowany, więc tu nie przewidujemy dyskusji. Jeszcze
w tej kadencji planowane jest powołanie zespołu lub komisji statutowej, która zajmie się tematem jak
i uaktualnieniem całego statutu, bo kilka punktów już się zdezaktualizowało, głosowane będą poprawki
i każdy będzie się mógł wypowiedzieć.
Ad.10. Komunikaty i oświadczenia
Radny Robert Kowalewski podziękował Dyrektor ICK i pracowników tej instytucji, za imprezę na
terenie stadionu 16 czerwca i jest to opinia wielu mieszkańców Iławy z prośbą o kolejne tego typu
przedsięwzięcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański powiedział, że kolejna sesja przewidywana
jest na 28 sierpnia o godzinie 12.00 i życzył radnym miłego wakacyjnego wypoczynku.
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Ad.11. Zamknięcie obrad XLII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 15.00 zamknął sesję i podziękował za przybycie.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Danuta Drozdowska

/-/ Wojciech Szymański
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