Protokół Nr XLV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 25 września 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

XLV Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 25 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz.
1255.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech

Szymański dokonał otwarcia XLV Sesji. Serdecznie powitał

wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy
którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje i uchwały.
Nieobecni radni: Roman Brzozowski, Ryszard Kabat, Elżbieta Parsek
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 XLIV Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, czy w sprawie porządku chciałby ktoś
zabrać głos. Nie było propozycji zmian do porządku wobec powyższego przewodniczący zaproponował
przystąpienie do realizacji porządku, jaki radni otrzymali z zawiadomieniem o sesji w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji
4. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029
b) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok
c) nabycia udziałów w nieruchomości
d) nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Andersa
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e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Iława
f) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Nowomiejskiej
9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. Wnioski mieszkańców Iławy
13. Komunikaty i oświadczenia
14. Zamknięcie obrad XLV Sesji

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z XLIV Sesji Rady
Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższych protokołów,
w związku z czym protokoły uważa się za przyjęte.
Ad.4. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku

Temat został omówiony na komisjach poprzedzających sesję przez Skarbnik Miasta Ewę
Moszczyńską oraz Burmistrza Miasta Adama Żylińskiego. Komisje zaopiniowały informację

SPOŁECZNEJ

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
BUDŻETU I FINANSÓW

18.09.2017

19.09.2017

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie przy 1
głosie
wstrzymującym

KOMISJA

PROBLEMATYKI

INFORMACJE
a) Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017
roku

KOMISJA OŚWIATY
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

21.09.2017
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania informacji o realizacji budżetu
za I półrocze 2017 roku została przyjęta pozytywnie 17 głosach „za” i 1 „wstrzymujący”.
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Uchwała Nr RIO.VIII-0120-423/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 1 września 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2017-29
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
na komisjach .
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że przedłożono nowy projekt uchwały ws. WPF
ponieważ w przedsięwzięciach ujętych w WPF na lata 2017-29 dokonano podziału inwestycji o nazwie
„Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego na dwie inwestycje:
„Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką na cele turystyczno-rekreacyjne i na „Budowę tras
rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki. W związku z ogłoszonym
i rozstrzygniętym przetargiem trzeba zwiększyć środki na rok 2018 na obie inwestycje. W związku z tym, że
przetarg został rozstrzygnięty, jest dokonywana ta zmiana; w roku 2018 na zagospodarowanie przestrzeni
nad rzeką Iławka na cele turystyczno-rekreacyjne zwiększa się środki o 2 358 974 złote, natomiast na drugą
inwestycje zabezpiecza się środki w wysokości 2 356 616 złotych.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta na lata 2017-29

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie bez
poprawek

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
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Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2017-29. Stan rady 21 radnych, obecnych na
sesji 18 radnych, głosowało 18.

Uchwała Nr XLV/375/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2017-29 stanowi załącznik nr 5 do protokołu

2) zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających
sesję. Przedłożyła pisemne uzasadnienie do zmian.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie bez
poprawek

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 16 radnych – przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2017 rok. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, głosowało 16.

Uchwała Nr XLV/376 /17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
stanowi załącznik nr 6 do protokołu
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3) nabycia udziałów w nieruchomości
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
szczegółowo na komisjach

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

nabycia udziałów w nieruchomości

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie bez
poprawek

pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie nabycia udziałów
w nieruchomości. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.
Uchwała XLV/377/17 w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości
stanowi załącznik nr 7 do protokołu

4) nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Andersa

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
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nabycia nieruchomości położonej w Iławie
Pozytywnie
jednogłośnie

przy ul. Andersa

Pozytywnie
bez poprawek

Pozytywnie przy 1
wstrzymującym

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach podjęła uchwałę w sprawie nabycia
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Andersa. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18
radnych, głosowało 18.

Uchwała XLV/378/17 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Andersa
stanowi załącznik nr 8 do protokołu
5) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Iława

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie bez
poprawek

Pozytywnie przy 1
wstrzymującym

zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych w mieście Iława

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radny Wiesław Burdyński powiedział, że z przejęciem ulic wiążą się też koszty. Zapytał czy w
budżecie na kolejny rok będą zaplanowane środki na sprzątanie nadzorowanie - czy są zabezpieczone
koszty na te kilka ulic.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział że odpowiedzią na to pytanie będzie kształt budżetu w
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którym trzeba będzie przewidzieć sytuację na określony pakiet ulic, jakichś śladowych pieniędzy już nie
dostaniemy, ale to są kwoty o charakterze symbolicznym.
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach „za” - podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych w mieście Iława .Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych,
głosowało 18.

Uchwała XLV/379/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Iława
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

6) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Nowomiejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
zbycia prawa własności nieruchomości
położonych przy ul. Nowomiejskiej

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie przy 1
głosie
wstrzymującym

Pozytywnie
przy 1 głosie
wstrzymującym

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 za podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonych przy ul. Nowomiejskiej . Stan rady 21 radnych, obecnych
na sesji 18 radnych, głosowało 18.
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Uchwała XLV/380/17 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul.
Nowomiejskiej stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Ad 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta
Iławy wzięli udział między innymi w:

• spotkaniu z Telewizją Polsat w sprawie programu poświeconemu zmianom w uchwale Rady
Miejskiej w Iławie dot. detalicznej sprzedaży alkoholu oraz ciszy nocnej
• spotkaniu z Agencją Artystyczną „Hipnotic” z Elbląga w sprawie koncertu disco polo w Iławie

w

czerwcu 2018 r.
• spotkaniu z Waldemarem Klukowskim w sprawie przyszłości zakładu przy ul. Jasielskiej
• spotkaniu z Ireną Nowicką dot. aktualnej kondycji Stowarzyszenia SART
• Zarządzie Związku Gmin Jeziorak
• spotkaniu z Piotrem Szostakiem dot. postępów w realizacji budownictwa wielorodzinnego przy ul.
Konstytucji 3 Maja
• wizycie w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie w celu spotkania z Radą Pedagogiczną oraz
pożegnaniu Dyrektor Barbary Szabelskiej
• spotkaniu z Wójtem Gminy Iława, Krzysztofem Harmacińskim w sprawie omówienia realizacji
ścieżek rowerowych na trasie: ul. Zalewska – Kamień
• rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5
• Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju w UM Iławy - HUMAN SMART CITIES.
Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców
• spotkaniu z mieszkańcami dot. interwencji w sprawie budowy łącznika na ul. Wiśniowej 8
• spotkaniu z Arturem Browarkiem ze Stowarzyszenia „Światowid” w sprawie wniosków
do budżetu na 2017 r. oraz współpracy z Miastem
• spotkaniu ze Wspólnotą z ul. Żeromskiego 1 w sprawie porozumienia o podziale działki
• spotkaniu z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego, Józefem Blankiem
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• spotkaniu z Jerzym Humięckim w sprawie współpracy przedszkoli niepublicznych z miastem
• spotkaniu z firmą AWIS z Lubawy dot. interwencji w sprawie planu przestrzennego
• spotkaniu organizacyjnym dot. Pikniku Inspiracji
• spotkaniu z Dyrektorami Powiatowego Urzędu Pracy
• licznych spotkaniach dot. remontu hali
• spotkaniu z Iławskimi Wodociągami w kwestii spraw własnościowych dot. WOD-KAN
• Konferencji

„Budowa

partnerstw

międzykulturowych we współpracy

z

samorządowej”

organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju w Gdańsku
• uroczystych obchodach 78 rocznicy wybuchy II wojny światowej
• Wmurowaniu Kamienia Węgielnego wraz z Aktem Erekcyjnym pod nowo budowany zakład pracy
dla osadzonych – halę produkcyjną
• Jubileuszu 50-lecia Zespołu Regionalnego „Iławianie”
• spotkaniu w spawie projektu edukacyjnego Związku Banków Polskich
• wernisażu w galerii „na wprost”
• Gminnych Dożynkach 2017 w Lasecznie
• spotkaniu z przedstawicielami Uzdrowiska w Ciechocinku w sprawie wyjazdu tam dzieci
z naszego miasta
• wyjeździe do Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku na Open Air Day
• wizycie roboczej w Zalewie w sprawie lądowiska
• spotkaniu z Dyrektorkami Przedszkoli w sprawie projektu dla placówek
• Trzeciej Edycji Pikniku Inspiracji
• 25-leciu służby Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Iławie
Wydział Komunikacji Społecznej
1. 04.09.2017 r. - Podsumowanie sobotnich wycieczek z przewodnikiem
W okresie letnim Wydział Komunikacji Społecznej zorganizował sobotnie wycieczki
z przewodnikiem, które odbywały się w okresie: 24.06. - 26.08.2017 r. Wśród uczestników było
wielu iławian oraz gości z różnych stron Polski (m.in. z Lubawy, Ostródy Gdańska, Krakowa,

9

Protokół Nr XLV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 25 września 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Rzeszowa, Łodzi, Zabrza, Warszawy, Białegostoku) i Europy.W trakcie wycieczek przewodnik Dariusz Paczkowski przeprowadził kilkanaście konkursów i quizów, a uczestnikom rozdawane były
gadżety promujące Iławę, jako zachęta do ponownego odwiedzania naszego miasta.
Z wycieczek skorzystało około 360 osób.
2. 04.09.2017 r. - Podsumowanie zwiedzania ratusza z przewodnikiem
Uzupełnieniem sobotnich wycieczek z przewodnikiem było zorganizowanie przez Wydział
Komunikacji Społecznej zwiedzania ratusza z przewodnikiem i wejście na wieżę. Wycieczki
odbywały się w każdą środę lipca i sierpnia. Bez wątpienia największą atrakcją oprócz zwiedzania
pomieszczeń ratusza (sala sesyjna, gabinet Burmistrza, sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego,
siedziba mniejszości niemieckiej), było wejście na wieżę ratuszową. W trakcie wycieczek
przewodnik - Dariusz Paczkowski także przeprowadził kilkanaście konkursów i quizów, a
uczestnikom rozdawane były gadżety promujące Iławę, jako zachętę

do ponownego odwiedzania

naszego miasta. lość chętnych przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – wg pobieżnych
obliczeń było to ponad 2 tys. osób.
3. Główne prace Wydziału od końca sierpnia do 15 września skierowane były na przygotowania do
Pikniku Inspiracji 2017, który odbył się w dn. 16 września. Wydział Komunikacji Społecznej jest
głównym organizatorem tego wydarzenia i odpowiedzialny był za organizację pikniku, biura pikniku,
planu imprezy oraz materiałów informacyjnych
4. Wydział współorganizował Półmaraton Iławski. Przygotował 24 nagrody dla Iławskiego Młodego
Maratończyka, które zostały przekazane w imieniu Burmistrza Miasta Iławy. Wydział Komunikacji
Społecznej brał także udział w promowaniu Półmaratonu w radiu oraz w akcjach skierowanych
bezpośrednio do szkół i przedszkoli - Maskotka Iławy „Optymista”, zapraszał dzieci i młodzież do
udziału w wydarzeniu sportowym.
5. Wydział Komunikacji Społecznej przygotował także nagrody dla uczestników regat „O Żeglarski
Puchar Iławy”, regat z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych oraz Błękitnej Wstęgi Jezioraka

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 04.08.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu unijnego
pn. „Kreowanie przestrzeni społecznej – Budowa galerii jazzowej”. Wykonawcą inwestycji jest firma
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Budowlano – Drogowa Prasbet z Grudziądza. Kwota umowy wynosi 1 549 074,55 zł brutto (w tym
dofinansowanie w wysokości 1 185 042,03 zł). W dn. 10.08.2017 r. podpisano umowę z inspektorem
nadzoru inwestorskiego – Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski (Iława). Kwota umowy wynosi
25 830,00 (w tym dofinansowanie w wysokości 19 759,95 zł). W dn. 04.09.2017 r. przekazano teren
budowy. Termin realizacji inwestycji – 10 sierpnia 2018 r.
2. W dn. 11.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych
inwestycji pn. Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystycznorekreacyjne w ramach projektu "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i Jeziora
Iławskiego”. Termin składania ofert – do 20.09.2017 r. W dn. 08.09.2017 r. ogłoszono przetarg
nieograniczony na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego, termin składania ofert

do dn.

18.09.2017 r. Termin realizacji inwestycji – do 31.08.2018 r.
3. W dn. 16.08.2017 r. podpisano umowę w ramach projektu „Modernizacja hali sportowej przy
ul. Niepodległości 11B z firmą Lumix LED sp. z o.o. Warszawa na dostawę opraw oświetleniowych w
ilości 96 szt. wraz z uchwytami wieszakowymi za kwotę 65.652,48 zł. Termin dostawy do dn.
05.09.2017 r.
4. W dn. 04.09.2017 r. unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych inwestycji
pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach
projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, cena oferty z najniższą ceną
przewyższała kwotę, która zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. W dn. 07.09.2017 r. podpisano umowę z wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczoleśnej zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie”. Inwestycję podzielono na 3 części: 1.
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego; 2. budowa monitoringu wizyjnego; 3. budowa zjazdowych
tras rowerowych. Wykonawcą części 1 i 3 jest firma „Spomer” z Iławy, natomiast części 2 – firma
„Ivendo” z Iławy. Kwoty umowy wynoszą odpowiednio: część 1: 3 992 660,84 zł brutto (w tym
dofinansowanie w wysokości 2 875 270,62 zł); część 2: 397 905,00 zł brutto (w tym dofinansowanie
w wysokości 286 546,90 zł); część 3: 288 726,01 zł brutto (w tym dofinansowanie w wysokości
207 922,85 zł). Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 4 679 291,84 zł, z czego wysokość
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dofinansowania unijnego wynosi 2 951 369,78 zł. Termin realizacji robót – do 24.08.2018 r.
(wszystkie 3 części).
6. W dn. 14.09.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu
pn. „Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali
poprzemysłowej na cele społeczne”. Wykonawcą inwestycji jest firma Iławskie Przedsiębiorstwo
Budowlane „IPB”. Kwota umowy wynosi 8 994 698,50 zł brutto (w tym dofinansowanie
w wysokości 3 399 987,51 zł). W dn. 08.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór
inspektora nadzoru inwestorskiego, termin składania ofert do dn. 18.09.2017 r. Termin realizacji
inwestycji – 31.08.2018 r.
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie

1. Od początku września prowadzona jest działalność promocyjna Ośrodka w placówkach oświatowych z
terenu Miasta Iławy. Jej celem jest propagowanie zajęć pozalekcyjnych w Klubie Aktywności "Junior"
oraz Klubie Młodzieżowym. Jak co roku zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych odbywać się będą
od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 17:00 i obejmować będą zarówno pomoc w
odrabianiu lekcji jak i zajęcia tematyczne: plastyczne, z elementami socjoterapii, z elementami muzyki i
tańca, zajęcia rekreacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Dla młodzieży zajęcia odbywać się
będą w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 17:00 do 19:00.
2. Od początku września trwają przygotowania do uczestnictwa w organizowanym przez Urząd Miasta
Iławy Pikniku Inspiracji dnia 16.09.2017 r. W trakcie trwania pikniku Ośrodek organizować będzie
plenerowy Turniej Rodzinny FIFA, przewidziane są również liczne konkursy dla dzieci i dorosłych oraz
zabawy i gry integracyjne. Wydarzenie ma przede wszystkim charakter rodzinny i będzie umożliwiało
spędzanie wolnego czasu całej rodzinie, używając przy tym nowoczesnych technologii.
3. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, uczestniczył w
konferencji pt. "Wychowanie i profilaktyka w świecie wartości" organizowanej przez Miejski Zespół
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W okresie 01.09. – 11.09.2017 r. czternastu pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Iławie
wraz z opiekunami, wyjechało do Siemian na wypoczynek letni. Wyjazd zorganizował tutejszy Ośrodek.
Domki letniskowe zostały udostępnione przez Urząd Miasta oraz Iławskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.

Iławskie Centrum Kultury
1. W dn. 09.09.2017 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbyła się impreza z okazji Jubileuszu 50 – lecia Zespołu
Regionalnego „Iławianie”, którą uświetnił program artystyczny w wykonaniu jubilatów oraz zespołu
„Dzieci Ziemii Iławskiej”.

2. W dniach 29.08. - 14.09.2017 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbyły się następujące projekcje filmowe:
•

„Gang Wiewiórka 2”

•

„Bodyguard Zawodowiec”

•

„Walerian i Miasto Tysiąca Planet”

•

„Super Spark: Gwiezdna Misja”

•

„Mroczna wieża”

•

„Na układy nie ma rady”

•

„Dunkierka”

•

„Habit i zbroja”

•

„Zawsze jest czas na miłość”
W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

Radna Janina Okołowska zapytała, czego dotyczyło spotkanie z panem Jerzym Humięckim ws.
współpracy dotyczącej przedszkoli niepublicznych i jak wygląda ta współpraca, poza dotacją wypłacaną
zgodnie z prawem.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział że pan Humięcki reprezentuje taki niepokój moralny jeśli
chodzi o sposób rozliczania niepublicznych przedszkoli w odniesieniu do naszego budżetu. Po to są te
spotkania, żeby sobie tłumaczyć nawzajem mechanizmy i zasady a adwersarz jest trudny.
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Radny Grzegorz Przytuła zapytał o liczne spotkania na hali miejskiej, czego dotyczą na jakim etapie
jest remont i kiedy zostanie oddana hala do użytku
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że plany były takie, że wydarzy się to jeszcze we
wrześniu, natomiast w trakcie remontu wyszło kilka sytuacji o charakterze obiektywnym, nie wszystko
projektant przewidział. A ponieważ jest to remont systemowy, nie można uprawiać wyścigu z czasem
i przyspieszać czegokolwiek. Lepiej się przemęczyć, aby to było dzieło absolutnie skończone. Doszedł
problem nawierzchni w hali, która po opadach został uszkodzona. Zajmuje się tym ubezpieczyciel, ale to
wiąże się z przeorganizowaniem terenu budowy. Zakończenie remontu planuje się na październik- listopad.
Dodał, że jest to utrudnienie dla szkoły, za które przeprasza, ale jesienią dzieci mogą też ćwiczyć
w warunkach terenowych.
Radna Janina Okołowska zapytała o spotkanie w Ciechocinku ws. wyjazdu tam dzieci z naszego
miasta.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jest to inicjatywa związków zawodowych z naszego
miasta, aby sprawdzić możliwość ewentualnego nawiązania kontaktu z Ciechocinkiem pod kątem dzieci
wymagających szczególnego zainteresowania i najuboższych, aby stworzyć im możliwość korzystania
z tego typu urządzeń i obiektów. Pojechała tam ekipa związkowców z Iławy, między innymi radna Anna
Zakrzewska i wiceburmistrz Ewa Junkier, jest pierwsze rozpoznanie i zobaczymy, co z tym uda się zrobić.
Radny Robert Kowalewski zapytał, czego dotyczyło spotkanie z Burmistrzem Nowego Miasta
Lubawskiego
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że spotkanie odbyło się na zaproszenie Burmistrza
Blanka. Rozmowa dotyczyła współpracy. Iława ma stworzony OIOF z Ostródą wykracza on w strefę
Olsztyna i Elbląga a tu zostaje obszar w postaci Powiatu Nowomiejskiego. Jest kilka wspólnych idei jak np.
pociągnięcie trasy rowerowej linia kolejową przez Bratian. Robi to Wójt Gminy Nowe Miasto, teraz Burmistrz
NML. Jesteśmy na to otwarci, chociaż front robót ścieżek rowerowych mamy ogromny, tym nie mniej nie
należy odpuszczać takich rozmów i planować coś w bliższej przyszłości.

Ad .10. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że na spotkaniach z rodzicami w byłym Gimnazjum nr 2
zgłaszany był problem, że autobusy nie są dopasowane do planu lekcji i dzieci spóźniają się na zajęcia.

14

Protokół Nr XLV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 25 września 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Mieszkańcy osiedla za remontowanym sklepem meblowym pytają, kiedy rozpocznie się remont nawierzchni
i jeśli to nie będzie w tym roku to proszą o doraźne załatanie dziur.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że wraca do sprawy reklam na ogrodzeniu „Jezioraka”, na
terenie miejskim. Dodała, że usłyszała w radio, że miasto z tego tytułu ma 5 złotych za sztukę. Zdaniem
radnej jest to śmieszna suma i chciałaby się dowiedzieć, jaki jest obieg dokumentów i kto je zatwierdził, że
w ten sposób może się to odbywać.
Radny Tadeusz Lotz zgłosił sprawę nielegalnego wyrzucania śmieci na ulicy Wojska Polskiego, przy
rozwidleniu drogi na cegielnię, na terenie niedawno uprzątniętego nielegalnego wysypiska. Od jakiegoś
czasu leżą kolejne worki śmieci. Jeżeli nie będzie żadnej reakcji, to ludzie zaczną dokładać. Jeśli jest tam
monitoring, to czy nie można tego odczytać, ukarać sprawcy i nakłonić do sprzątnięcia lub samemu
sprzątnąć zanim ludzie zaczną dosypywać śmieci.
Radna Ewa Jackowska zwróciła się o odpowiedź pisemną na dwa zapytania – poprosiła, aby ratusz
udostępnił jej dane na temat złożonych projektów unijnych z dokładną tematyką, profilem zadań, terminem
wykonania, sposobem finansowania- w szczególności interesuje ją projekt mieszkań komunalnych
i chciałaby, aby ratusz udostępnił informację, odnośnie wyceny i sprzedaży działki, która miała miejsce w
lipcu, przy ulicy Ziemowita- kiedy dokonano wyceny działki i komu została ona sprzedana.
Zapytała, odnośnie ulicy Piotra Skargi – kiedy dokonywano wyceny tej działki, co do której planowana
jest sprzedaż.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał o spotkanie Burmistrza z zarządem „Jezioraka” na którym
burmistrz wyraził zainteresowanie gruntem, na wlocie do Iławy po byłym tartaku. Czy firma aktualnie
będąca właścicielem tego terenu skłonna jest sprzedać go miastu, a jeśli tak, to czy padały jakieś kwoty za
jakie miasto miałoby to kupić. Uważa, że grunt jest godzien uwagi i warto nim się zainteresować.
Wielokrotnie poruszany temat Wojska Polskiego – było zlecenie opracowania koncepcji uregulowania
gospodarki wodnej przy Zalewisku Marzyńsko i jest cisza. Poprosił, aby burmistrz coś na ten temat
powiedział.
Radny Robert Kowalewski poruszył temat niebezpiecznego zakrętu na ulicy Szeptyckiego- od strony
cerkwi było ograniczenie 30 km/h i takie samo z drugiej strony. Ograniczenia od strony cerkwi obecnie nie
ma – czy to efekt wandalizmu czy nie ma go z innych przyczyn. Jest to zakręt niebezpieczny i radny uważa,
że przed okresem jesienno-zimowym należy go uzupełnić.
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Radny Wiesław Burdyński zgłosił wniosek mieszkańców ulicy Narutowicza, róg Dąbrowskiego- mają
podwórko pod skosem – podczas obfitych opadów tego roku zalewało ścianę tego budynku do wysokości
30-35 cm. Część wody wsiąka w ziemię a część w budynek, który zaczyna od środka pękać, zalewane są
piwnice. Podobno trwa to od kilku lat, nie da się tego od ręki załatwić. Mieszkańcy proponują ustawienie
chociaż małego murka oporowego, aby skanalizować tę wodę, która tam się zbiera. Są znaki na murze, że
sięga do trzydziestu centymetrów. Jeśli nie będzie interwencji w najbliższym czasie to remont tego
budynku będzie wymagał większych nakładów.
„27 lutego podnosiłem sprawę likwidacji komunistycznych pomników, także znaków poprzedniego
okresu. W międzyczasie wyszła ustawa nakazująca likwidację, którą podejrzewam że jeśli nie będzie jej
modyfikacji, to 2 września minął termin, który nakazywał to zrobić. Myślę może nie o pomniku, który tak
nazwała szumnie jedna z gazet, ale one mają określoną prowidencję polityczną, więc z nimi nie dyskutuję.
Napisano, że Burdyński chce usunąć orła z tego pomnika, nic jakby tutaj mylnego. Natomiast ta tablica,
która taką perfidią komunistów było to, że pod orłem umieszczają tablicę, w której właściwie chodziło o to,
żeby umieścić ten napis. Perfidia ówczesnych komunistów orłem przykryła kłamstwa zawarte w
zamieszczonej tam tablicy. Jak można mówić o Zjednoczonej Młodzieży Polskiej, kiedy w 1948 roku 400
tys. ludzi, w tym młodych ludzi, walczyło w powstaniu antykomunistycznym. Ostatni został zabity w 1963
roku, a wyszedł z wiezienia ostatni już skazany żołnierz wyklęty w 1974 za Gierka.
Jak można mówić w „rocznice odzyskania niepodległości”, kiedy to w zasadzie początek był
zniewolenia, a nie odzyskania niepodległości. Gdyby było „zwycięstwa Armii Czerwonej” to bym się zgodził
bo podwójne miała zwycięstwo- raz, że zakończyła wojnę częściowo przy współudziale innych
sprzymierzeńców, a po drugie zagarnęła te narody które przez prawie przez 60 lat był jej poddane.
I na koniec jeszcze taki smutny napis „Iława, dnia 22 lipca 1948 r” jako podkreślenie tego
stalinowskiego PKWN-u, który nie tylko nie był przez nikogo wybierany, ale był ustalony przez Stalina w
Moskwie. Myślę, że warto tę tablicę zlikwidować, tam nawet może będą się zbierać ci starzy towarzysze, to
może ten znak orła czegoś mądrzejszego ich nauczy.
Na potwierdzenie tego wszystkiego, że to tak w ludziach ciężko idzie zrozumieć, dostałem swojego
czasu takie zawiadomienie, 8 maja zaproszenie od pana wójta – „Narodowy Dzień Zwycięstwa”. Jak można
nazwać narodowym dniem, nie wiem jakiego narodu, może radzieckiego. Dzień zwycięstwa- nie wiem jaki
to był dzień zwycięstwa, kiedy akurat popadliśmy w niewolę, takie to śmieszne trochę, jak można mówić o
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zakończeniu okupacji, kiedy w zasadzie w 89 roku, kiedy armia czerwona opuściła Polskę, dopiero
odzyskaliśmy niepodległość. Jest Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada i je obchodzimy, ale nie
narodowy dzień zwycięstwa? Dziwi się, że pan wójt sygnował to, możliwe że to jakiś urzędnik chciał się
komuś przypodobać i tak wysłał”
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że wie, że po wielu perturbacjach i
sprzecznych opiniach postanowiono, że będzie wytyczane przejście dla pieszych na ulicy Kościuszki i
chciał zapytać na jakim etapie jest realizacja.
Radny Włodzimierz Harmaciński nawiązując do tematu poruszonego przez radnego Burdyńskiego
powiedział, że warto się zastanowić i wpłynąć na spółdzielnię, bo przepisy są jasne i osiedle nie powinno
się nazywać XXX-lecia. Na początku pełna nazwa brzmiała XXX-lecia PRL i wymusić trzeba na spółdzielni,
aby to osiedle miało inną nazwę.
Przewodniczący Rady Wojcieszg Szymański powiedział, że nie ma nigdzie oficjalnej nazwy tego
osiedla, w żadnych dokumentach nie figuruje– ono funkcjonuje tylko w potocznym języku.
Radny Włodzimierz Hamaciński powiedział, że nie zwrócił uwagi czy tablica zniknęła, ale była taka
przy Andersa.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział ze słuchając radnego Burdyńskiego przypomniała mu się
tyrada, jaka na jego temat odbywała się w lokalnym radio o in vitro. Poprosił, aby zwrócić uwagę na jedną
rzecz, jeśli chodzi o samorząd terytorialny, takiego miasta jak Iława, jak chętnie się tu wrzuca wszelkiego
rodzaju ideologiczne problemy po to tylko, aby nas tu wewnętrznie skonfliktować. Burmistrz przyjął od
początku taką metodę, że nie jest polityczny tylko pragmatyczny i obliczony na wspólną korzyść, jaką jest
dialog społeczny i to że jesteśmy z różnych orientacji, o różnych poglądach i mamy się nauczyć wspólnie
podejmować decyzje i żyć pod jednym dachem, którym jest wspólnota samorządowa miasta.
Do radnego Burdyńskiego- ustawa jaka dziś obowiązuje dotyczy nazewnictwa ulic i placów.
Ustawodawca nie przewidział sytuacji którą opisał radny Burdyński, ale prawdopodobnie to przewidzi, bo
już było sygnalizowane, że będzie nowelizacja ustawy, którą przyniesie wymuszenie określonych działań
samorządu.
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Temat pomnika przewija się od lat, wywołuje emocje. Burmistrz nie ukrywa, że wiedziony
pragmatyzmem wybrał się z Wiceburmistrz Mariolą Zdrojewską i bardzo mu się ten teren podoba, jeśli
chodzi o jego przyszłość. Najchętniej to, co powstało tam, oddałby do lamusa i stworzył obiekt o
charakterze nadbudowy, czegoś bardzo pożytecznego dla mieszkańców, ale woli na tym etapie, z powodów
które poruszył wcześniej tematu nie ruszać i poczekać cierpliwie na decyzje ustawodawcy, co w sprawie
tego typu napisów powie. Podziela absolutnie pogląd, że napis który tam jest, jest napisem traumatycznym,
bo wiele na ten temat czytał, jak we wszystkich demoludach pierwszym ruchem tzw. władzy stalinowskiej
był tzw probierz- jednoczenie ruchu młodzieżowego i sprawdzanie jak to działa. Jednocześnie w
kazamatach, całe pokolenia jęczały i ginęły i nie ma o czym mówić. Natomiast na tym etapie, burmistrz
chce się temu zgodnie z prawem przyglądać. Dodał, że radny wywołał temat, który za chwile nas dotknie.
Radni I Kadencji również obecni na sesji, zmieniali nazwy ulic przy akompaniamencie złorzeczeń i żalu
ludzi, że naruszana jest pewna struktura. Nikt wtedy nie patrzył na to w kategoriach politycznych. Radni
spojrzeli i zniknęły ulice Bohaterów Stalingradu, Nowotki, Hanki Sawickiej, Krasickiego i był temat jednej
ulicy, gdzie postanowiono, że go nie ruszamy to była ulica profesora Gotowca, dlatego że postrzegany był
jako założyciel Wyższej Szkoły Rolniczej, później ART, obecnie Uniwersytetu. Gdzieś w zawirowaniach był
on członkiem KC PZPR i innego resortu „Moczara”- jako regionalista był pierwszym rektorem uczelni i
odegrał tu bardzo pozytywną rolę. I nie ruszaliśmy tego tematu. Jako burmistrz staje dziś pod ścianą,
ponieważ otrzymuje informację od wojewody że na czarnej liście IPN jest ulica Gotowca. Ustawodawca
przewidział sytuację następującą, jeśli samorząd wykaże się opieszałością lub brakiem zainteresowania, to
tej zmiany dokona w wykonaniu zastępczym wojewoda i nada nazwę tej ulicy. Burmistrz proponuje takie
rozwiązanie, aby nie ruszać tego tematu, skoro jest już po terminie.
Jeśli chodzi o zmianę tej tablicy to poprosił radnego Burdyńskiego aby jeszcze poczekać, bo temat
jako dotyczący wielu miejsc w Polsce na pewno wróci, gdzie na dzień dzisiejszy nie ma mechanizmu
prawnego, aby cokolwiek z tym zrobić. Trudna jest rola w samorządzie, aby nie wciągać się w dyskusję o
charakterze ideologicznym, należy się przed tym bronić, bo wtedy się wspólnie bardzo fajnie pracuje. Jak
zaczynają się emocje o charakterze politycznym to wszyscy zaczynają się nie lubić- po co nam to
potrzebne.
Radna Ewa Jackowska zapytała jak jest w sytuacji, kiedy zgodnie z ustawą zmieniana jest nazwa
ulicy, kto ponosi koszty wymiany dokumentów.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że takie pytanie słyszał 27 lat temu i nic się nie zmieniłokoszty ponosi nie zainteresowany mieszkaniec, jest to pytanie czysto retoryczne, bo mieszkaniec nie ma
wpływu na bieg wydarzeń.
Ciąg dalszy odpowiedzi dla radnego Burdyńskiego- zalewanie ściany budynku- burmistrz nie wie, co
tam się dzieje i temat zostanie zbadany. Podobnie z tematem Tadeusza Lotza- zostanie sprawdzony.
Odpowiadając radnemu Szymańskiemu powiedział, że przejście dla pieszych na Kościszki jest to
tematem GDDKiA w odpowiedzi na wniosek mieszkańców. Temat jest intrygujący bo miasto tylko popierało
ten pomysł, natomiast nie było bezpośrednim tego uczestnikiem. Mieszkańcy zwrócili się wprost do
zarządcy drogi- temat też zostanie sprawdzony na jakim etapie to jest. Dodał, że radny Pankowski jest temu
przeciwny, bo uważa ze to zwiększy niebezpieczeństwo poruszania się w tamtym miejscu.
Interwencyjnie zostanie potraktowane również zapytanie radnego Kowalewskiego, bo burmistrz nie
ma wiedzy, co stało się ze znakiem – zostanie to sprawdzone.
Do radnego Harmacińskiego – jeśli chodzi o zalewisko Marzyńsko – Pani Wanic będzie miała wiedzę
w tym temacie. Jeśli chodzi o ulice Sienkiewicza to nieopatrznie to zostało powiedziane; sprawdzono
i namierzono właściciela i jakie plany są z tym wiązane. Poprosił o cierpliwość w tym temacie, dlatego że
miasto wykupieniem 5 ha ziemi od bogatego dewelopera nie jest zainteresowane, bo nas na to nie stać.
Stać jest na rozmowy z tym poważnym inwestorem, który jest bardzo zainteresowany współpracą, na
zasadzie zamian, wejścia w działanie gospodarcze itd. Tego terenu nie traktują jako sprawy życia i śmierci.
Bezkrytyczne odkupywanie tego terenu nie wchodzi w grę, ze względu na ogromną wartość. Proponowano
im tereny po polach filtracyjnych, ale ich interesuje zupełnie coś innego. Prowadzone są rozmowy,
natomiast sama idea alby budować układ rekreacyjno – sportowy polega na tym, że od ulicy Biskupskiej
ciągnięty byłby teren rekreacyjno- sportowy dla mieszkańców Iławy aż po wylot na Susz. Po drodze jest
lasek miejski, gdzie można byłoby zainstalować stadion lekkoatletyczny z odpowiednimi urządzeniami.
Dodał, że jeśli kolejne rzeczy wydarzą się w tym temacie będzie o nich informował.
Zalewisko Marzyńsko- tam był kłopot związany ze zmianą właściciela zakładu, wstrzymano prace ale
one są już na ukończeniu- zostanie sprawdzony temat na jakim to jest etapie.
Do radnego Przytuły- cały czas sytuacja jest analizowana i badana i trwa przystosowanie do sytuacji
jaka jest dowożenie dzieci, również tych najmłodszych
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Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że spotykała się z rodzicami w sprawie dowozu dzieci
do SSP nr 5 i uzgodniono, że jak już będą plany, które będą obowiązywały prawdopodobnie pod koniec
września lub początek października, wówczas zostanie to ustalone. Należy sobie zdawać sprawę, że dla
jednego dziecka lub dwójki nie będzie puszczana linia autobusowa. Wspólnie z prezesem ZKM temat jest
pilotowany.
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że taki temat był zgłaszany na spotkaniu z rodzicami i prosi,
aby nim się zainteresować, bo coś się zmieniło o 10 minut i autobus przyjeżdża za późno.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że zaplecze ulicy Andersa i Sobieskiego jest zadaniem o
wartości ponad 1 mln złotych- bardzo ważne zadanie, rozstrzygnięte w cyklu dwuletnim obok takich
przedsięwzięć jak ulica Chrobrego, Sybiraków czy Kraszewskiego. To jest fajna rzecz jako odpowiedź na
postulat mieszkańców, zaprosili nas tam 2,5 roku temu, to musiało trwać, porządkowane były kwestie
własnościowe, porządkowane było zaplecze przedszkola. Mieszkańcy tego rejonu dostaną bardzo ciekawe
rozwiązanie cywilizacyjne, nawiązujące do ulicy Sobieskiego i Andersa. Jeśli chodzi o bieżące sytuacje to
chciałaby być bardzo powściągliwy i nie pakować tam pieniędzy, gdzie za chwile wejdą spychacze i zacznie
się wielka przebudowa. Jakieś drobiazgi w sensie zasypania dziur zostaną zrobione, ale bez nadmiernej
gorliwości, szkoda na to pieniędzy, kiedy temat jest definitywnie przesądzony.
Do radnej Zakrzewskiej powiedział, że szukano metody jak rozwiązać ten problem i zaoszczędzić
radnej temperamentu na inne sprawy i wymyślono taki sposób, że dysponentem reklam jest ICSTiR i jest to
poza jurysdykcją burmistrza – za przyzwoleniem burmistrza warunki cenowe dyktuje ICSTIR.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że nie chodziło jej o ceny, które budzą również jej niepokój,
tylko o obieg dokumentów finansowych, czy wszystkie pieniądze z reklam wpływają najpierw do UM.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że pojawiła się nowa konstrukcja i po drodze jest
ICSTiR, można to wszystko sprawdzić. Zmieniono sposób myślenia, jeśli chodzi o pobieranie i tego który na
te reklamy pozwala.
Do radnej Jackowskiej- burmistrz powiedział, że musi rozwikłać to pytanie, aby wiedzieć na co
odpowiada.
Radna Ewa Jackowska zaproponowała w tym celu spotkanie, na którym wyjaśni dokładnie o co jej
chodzi.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że woli zrobić to publicznie, jest człowiekiem
transparentnym i rozmowy gabinetowe to nie jest jego pasja. Wszystkie wnioski złożone do UE figurują w
budżecie, na stronie itd. Nie ma żadnych niespodzianek i tylko dlatego że może jest ich tak dużo, to można
czuć się zaskoczonym tą sytuacją. Ale generalnie, tak jak dziś był wniosek o poszerzenie WPF – wynikało
to z tego, że po otwarciu kopert sprawdzono jak to wygląda w ofercie przetargowej. Z drżeniem otwierane
są kolejne koperty dlatego że jest co raz gorzej na rynku budowlanym, czego doświadcza również powiat.
Tam się dzieją podobne rzeczy – ceny rosną 50, 30 procent albo dwukrotnie. Tu akurat z tego przetargu
tyle wyszło. Wszystko jest transparentne, nie rozumie pytania o wnioski dotyczące budownictwa
komunalnego. Takich wniosków nigdzie nie składano i nie ma takiego zamiaru, bo nie ma nic takiego jeśli
chodzi o RPO a i w krajowym również. Złożono wnioski o termomodernizację

budynków na ulicy

Jasielskiej- ocieplenie i uciepłowienie budynków- to taki nowy ruch tam robiony. I tyle na temat wniosków,
Gdyby teraz miał ktoś to wszystko przelewać z budżetu i tworzyć opowieść na piśmie, to trzeba jednego
człowieka oderwać od pracy, który wykonuje zadania. Tam cały czas jest zwiększane zatrudnienie, bo
trudno jest to wszystko obsłużyć. Poprosił o doprecyzowanie, jakich informacji radna oczekuje jeśli chodzi o
wnioski europejskie.
Działki przy Ziemowita i Piotra Skargi; też nie widzi problemu i odpowiedź zostanie udzielona na piśmie,
wyceny odbywają się poprzez biegłych z listy, są uaktualniane na poziomie aktualnych cen zakupu i
sprzedaży. Niech się nikt nie poczuje urażony, ale burmistrz nie ma zamiaru reagować na napisy na murze
czy na forum. To nie jest żadna wypowiedź- co znaczy, że ktoś wpisze, że zostało cos wycenione tak a ktoś
inny chce trzy razy więcej.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski

powiedział, że kiedy organizowany jest przetarg

zawsze robiona jest wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę, który wycenia wg cen rynkowych, taka
wycena jest ważna rok. Jeśli była robiona rok temu i kolejny przetarg jest ogłaszany, to musi być
zaktualizowana na dany dzień i zawsze tak jest robione. Przy Ziemowita ceny są jakie są – na ostatni
przetarg, jaki się odbył w lipcu, był tylko jedna oferta, pomimo że ogłoszenie było w prasie krajowej. Zgłosił
się tylko jeden chętny i kupił tę działkę za jedno przebicie. Ktoś może chcieć sprzedawać za kosmiczne
pieniądze jak inny właściciel przy Ziemowita i Jana Pawła, ale jeszcze żadnej działki nie sprzedał. Można
chcieć sprzedać, ale czy ktoś kupi to nie wiadomo.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że niezależnie od tej odpowiedzi radna otrzyma
odpowiedź pisemną.
Radna Ewa Jackowska powołując się na regulamin rady zwróciła uwagę, że zgłaszając wniosek
formalny o udzielenie odpowiedzi pisemnej na pierwsze i drugie pytanie, takiej oczekuje. Nie bardzo
rozumie intencje burmistrza, kiedy odsyła ja do strony BIP-u , gdzie tak naprawdę wymaga ona dużo pracy
jeśli chodzi o rzetelne zamieszczanie tam danych i przede wszystkim o czasie. Uważa, że jej pytanie jest
dość jasne- prosi o zestawienie wszystkich wniosków unijnych, termin zakończenia ich prac, forma
kredytowania, forma realizacji „finansowego” i dokładny temat zadania. Uważa ze takie coś jest już zrobione
i to jest tylko kwestia udostępnienia przez ratusz. Dodała raz jeszcze, że zgodnie z regulaminem ma prawo
taki wniosek złożyć i oczekiwać odpowiedzi pisemnej.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński zwrócił uwagę że nie odsyłał radnej do BIP-U tylko do budżetu, to
jest różnica. Podkreśli, że dla rzeczy które można przeczytać w budżecie on musi oderwać człowieka, od
innych szalenie ważnych zadań, aby to przygotował. Przygotowana zostanie radnej informacja, jaką
burmistrz uzna za wystarczająca, najwyżej radna to zakwestionuje.
Ad.12. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej

w terminie,

o którym mowa w Statucie Miasta Iławy nie wpłynął żaden wniosek

Ad 13. Komunikaty i oświadczenia
Radny Edward Bojko podziękował za reakcję na jego prośbę o wstąpienie do zarządu „Jezioraka” i
wręczył trzy legitymacje członkowskie. N komisji byłą przedłożona informacja jak funkcjonuje sport którego
wykazu wynik ze jest 10 grup młodzieżowych i trudno wątpić w korzyści z tego płynące.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański kolejną sesje zapowiedział na 30 października na
godzinę 12.00

Ad 14. Zamknięcie obrad XLV Sesji
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański po wyczerpaniu porządku sesji o godzinie 12.55
zamknął obrady.
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Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała:
/-/ Danuta Drozdowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wojciech Szymański
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