Protokół Nr LII/18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 26 marca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

LII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyła się dniu 26 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz. 1310.
Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański dokonał otwarcia LII Sesji. Serdecznie powitał wszystkich
przybyłych radnych jak również zaproszonych gości. 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.
Nieobecny radny: Andrzej Pankowski,
Do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych i gości
stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, czy w sprawie porządku chciałby ktoś zabrać
głos.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że 8 marca zmarł w wieku 79 lat Bernd Sonnhoff, który
przez 24 lata był Burmistrzem Herborn. W 1998 roku podpisano z nim umowę partnerską. Poprosił o
uczczenie tego faktu chwilą ciszy.
CHWILA CISZY
Burmistrz Miasta Adam Żyliński poprosił o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz projektu w sprawie zlecenia
zbadania zarzutów zawartych w skardze na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Poddany przez Przewodniczącego Obrad pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały ws. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru
ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
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przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego został przyjęty
pozytywnie jednogłośnie
Poddany przez Przewodniczącego Obrad pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały ws. zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej został przyjęty pozytywnie jednogłośnie
Poddany pod głosowanie porządek sesji uwzględniający powyższe zmiany został przyjęty pozytywnie
jednogłośnie w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji
4. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku
oraz przeciwdziałania narkomanii
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie za rok 2017.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława za 2017 r. oraz
potrzeby w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029
b. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
c. przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Iławy na lata 2018-2021
d. przyjęcia regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków
e. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
f.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul Niepodległości

g. przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Iławy do roku 2023
h. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2018
i.

podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

j.

podziału miasta na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic
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k. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
l.

zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
9.

Interpelacje i zapytania radnych

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11. Wnioski mieszkańców Iławy
12. Komunikaty i oświadczenia
13. Zamknięcie obrad LII Sesji
Ad. 3. Przyjęcie protokołu LI Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z LI 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. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
2017 roku oraz przeciwdziałania narkomanii

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że temat był omawiany na
komisjach. Poprosił przewodniczących komisji o odczytanie opinii.

Informacja

a)

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Realizacja Miejskiego

Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie przy
1 głosie
wstrzymującym
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Alkoholowych w 2017 roku oraz
przeciwdziałania narkomanii

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania informacji o realizacja
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz
przeciwdziałania narkomanii została przyjęta pozytywnie przy 2 głosach wstrzymujących .

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie za rok 2017.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że temat był omawiany na
komisjach. Poprosił przewodniczących komisji o odczytanie opinii.

Informacja

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Sprawozdanie z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie za
rok 2017.

Przyjęto
jednogłośnie

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie za rok 2017 została przyjęta pozytywnie jednogłośnie

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława za 2017
r. oraz potrzeby w tym zakresie.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że temat był omawiany na
komisjach. Poprosił przewodniczących komisji o odczytanie opinii.

Informacja

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Sprawozdanie z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny w Gminie
Miejskiej Iława za 2017 r. oraz potrzeby w
tym zakresie.

Przyjęto
jednogłośnie

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława za 2017 r. oraz potrzeby w tym zakresie
została przyjęta pozytywnie jednogłośnie
.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Iławy na lata 2018-2029

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjęto
jednogłośnie
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Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji
20 radnych, głosowało 20.
Uchwała LII/448/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 20182029 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

b) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
budżecie Miasta Iławy na 2018 rok . Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 20 radnych, głosowało 20.
Uchwała LII/449/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
stanowi załącznik nr 7 do protokołu

c) przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Iławy na lata 2018-2021

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

przyjęcia gminnego programu opieki nad
zabytkami miasta Iławy na lata 2018-2021

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
przy 1 głosie
wstrzymującym

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach ,,za” i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę w
sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Iławy na lata 2018-2021. Stan rady 21
radnych, obecnych na sesji 20 radnych, głosowało 20.
Uchwała LII/450/18 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Iławy
na lata 2018-2021stanowi załącznik nr 8 do protokołu

d) przyjęcia regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

przyjęcia regulaminu dostarczania wody o
odprowadzania ścieków

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 20
radnych, głosowało 20.
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Uchwała LII/451/18 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody o odprowadzania
ścieków stanowi załącznik nr 9 do protokołu
e) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
szczegółowo na komisjach
Burmistrz Miasta Ada Żyliński powiedział, że po komisjach zmieniono zapis w uchwale na właściwy z
Kanału Iławskiego na rzekę Tynwałd
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie przy 1
głosie
wstrzymującym

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława Stan rady 21
radnych, obecnych na sesji 20 radnych, głosowało 20.
Uchwała LII/452/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Iława stanowi załącznik nr 10 do protokołu

f) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul Niepodległości
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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zbycia prawa własności nieruchomości położonej
przy ul Niepodległości

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul Niepodległości. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 20
radnych, głosowało 20.

Uchwała LII/453/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy
ul. Niepodległości stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
g) przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Iławy do roku 2023
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji
miasta Iławy do roku 2023

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Iławy do roku 2023. Stan rady 21 radnych, obecnych na
sesji 20 radnych, głosowało 20.
Uchwała LII/454/18 w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Iławy do
roku 2023 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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h) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2018
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2018

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie określenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Iławy w roku 2018. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 20 radnych, głosowało 20.

Uchwała LII/455/18 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2018
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
i) podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany 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
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Finansów

podziału miasta na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie podziału
miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 20 radnych, głosowało 20.

Uchwała LII/456/18 w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

j) podziału miasta na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

podziału miasta na stałe obwody głosowania i
ustalenia ich granic

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie podziału miasta
na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic . Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 20
radnych, głosowało 20.
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Uchwała LII/457/18 w sprawie stanowi podziału miasta na stałe obwody głosowania i ustalenia ich
granic załącznik nr 15 do protokołu.
k) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na
zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Określenia regulaminu otwartego konkursu ofert
oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i
niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjęto
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie określenia
regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z
wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 20 radnych, głosowało 20.

Uchwała LII/458/18 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru
ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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l) zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Przyjęto
jednogłośnie

Przyjęto
jednogłośnie

zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze
na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie przy 2
głosach
wstrzymujących

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach „za” i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę w
sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej . Stan
rady 21 radnych, obecnych na sesji 20 radnych, głosowało 20.

Uchwała LII/454/18 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:
•

Inauguracji Kampanii pn. „Kilometry Dobra” organizowanej przez Polskie

Stowarzyszenie

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
•

Eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”, organizowanego przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie
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•

Uroczystej Gali podsumowującej Plebiscyt na „Najpopularniejszego Sportowca Gazety
Iławskiej roku 2017”

•

Walnym

Zgromadzeniu

Sprawozdawczym

Członków

Zarządu

Stowarzyszenia

Iławskiego Klubu „Amazonki”
•

Zebraniu Sprawozdawczym ROD „Fadom”

•

spotkaniu dot. terminu przejęcia Ekomariny po okresie trwałości

•

wyjeździe do Starogardu Gdańskiego dot. programu Mieszkanie Plus

•

spotkaniu z Proboszczem Parafii Przemienienia Pańskiego dot. 70-lecia Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie

•

spotkaniu z Kamilem Grot dot. inwestycji Centrum Handlowego przy alei Jana Pawła II

•

spotkaniu organizacyjnym Lotniczej Majówki

•

spotkaniu z Łukaszem Kamińskim i Grzegorzem Balińskim w sprawie rozwoju
i przyszłości piłki ręcznej w Iławie

•

spotkaniu

dot.

omówienia

przygotowania

dokumentacji

na

budowę

budynku

mieszkalnego na os. Żołnierzy Wyklętych
•

spotkaniu z Dyrektor ds. tygodników Gazety Olsztyńskiej dot. współpracy przy Lotniczej
Majówce

•

spotkaniu z Prezesem WOPR Iława, Sławomirem Michalakiem, Rafałem Polańskim oraz
Dyrektorem i Z-cą ICSTiR w sprawie pracy ratowników na plaży w okresie letnim

•

spotkaniu z Wojciechem Stanisławskim w sprawie wydania książki o Iławie

•

spotkaniu z Antonim Kwaśniewskim, prezesem Stowarzyszenia „Dzieci wojny”

•

spotkaniu z nauczycielami w-f SP 5 w Iławie dot. przyszłości wychowania fizycznego
w szkołach

•

spotkaniu z Marianem Radeckim w sprawie planów inwestycyjnych firmy RADEX

•

spotkaniu z Wójtem Gminy Iława, Krzysztofem Harmacińskim dot. współpracy przy Lotniczej
Majówce

•

wyjeździe do Tczewa i spotkaniu z Prezydentem Miasta w celu wymiany doświadczeń
w odnowieniu lokomotywy parowej
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•

spotkaniu z rodzicami dzieci z klasy VIa SSP2 w Iławie

•

spotkaniu w sprawie projektu nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej

•

Dyskusji publicznej nt. planu przestrzennego

•

konsultacjach Związków Zawodowych Oświaty

•

spotkaniu w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie dot.
bezpieczeństwa w mieście

•

Wernisażu lokalnych artystów w Galerii "na wprost"

•

spotkaniu w sprawie organizacji Dnia Dziecka

Stanowisko ds. Współpracy z Zagranicą
W dniach 07.03. – 11.03.2018 r. pracownik, Piotr Ambroziak, uczestniczył w Targach Turystycznych ITB w
Berlinie. Targi w Berlinie są największą tego typu imprezą na świecie. Ofertę turystyczną prezentowaliśmy
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, wspólnie
z Powiatem Ostródzkim oraz Żeglugą Ostródzko-Elbląską. Tradycyjnie już atrakcją naszego stoiska była
makieta pochylni Kanału Elbląskiego. Mieliśmy okazję zaprezentować nasze stoisko w telewizji TVPinfo,
która robiła relację z targów.
Podczas targów Polska zdobyła pierwsze miejsce jako najlepszy wystawca w kategorii Europa.
Wydział Komunikacji Społecznej
1. Zbierane były informacje od jednostek miejskich odnośnie organizowanych imprez i zajęć
cyklicznych dla mieszkańców miasta w miesiącu marcu, przygotowane były plakaty (wydruk
i rozwieszenie na terenie miasta). Ww. informacje znajdują się także na stronie www.ilawa.pl, w
biurze Informacji Turystycznej, stronach internetowych jednostek podległych oraz
w mediach społecznościowych.
2. Wydział rozpoczął przygotowania do Lotniczej Majówki 2018. Aktualnie prowadzone są prace nad
serwisem internetowym: www.lotnicza.ilawa.pl, rozpoczęto kampanię promującą imprezę na
portalach społecznościowych, w prasie ogólnopolskiej, a na Dworcu Głównym w Iławie zawieszony
został baner zachęcający do udziały w imprezie. Przygotowywany jest także spot reklamowy
Lotniczej Majówki, który będzie emitowany w iławskim kinie oraz 5 spotów reklamowych imprezy,
które pojawią się na portalach społecznościowych
15

Protokół Nr LII/18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 26 marca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

3. Trwają przygotowania do Rajdu Pomarańczowego (26.05.2018 r.) oraz do Miejskich obchodów
Dnia Dziecka (03.06.2018 r.) i IV Pikniku Inspiracji (15.09.2018 r.).
4. Na stronie internetowej Urzędu Miasta przebudowana została zakładka „Aktualności”, w której
pojawiły się filmy i prezentacje przygotowane przez Wydział oraz interaktywna mapa inwestycji
miejskich. Przebudowana (wizualnie) została także zakładka Rady Miejskiej tak, aby była czytelna
dla mieszkańców. Zachęcamy do odwiedzania strony www.ilawa.pl
5. W związku z licznymi imprezami miejskimi oraz planowanymi targami turystycznymi, Wydział zlecił
wykonie ścianki reklamowej oraz ścianki z logotypami miejskimi i jednostek podległych. Ścianki są
do wykorzystania na potrzeby medialne i promocyjne miasta.
6. Marzec to także czas życzeń świątecznych w prasie i radiu. Wydział jest odpowiedzialny
za przygotowanie treści i zleceń publikacji życzeń na łamach prasy lokalnej i emisji
w iławskich rozgłośniach.
7. Wydział był współorganizatorem imprezy z okazji Dnia Kobiet „Bądź aktywna nie tylko w Dzień
Kobiet” - akcja oprócz charakteru sportowego miała także prozdrowotny aspekt. Na stoiskach
przygotowanych w Galerii „Jeziorak” można było dowiedzieć się o badaniach profilaktycznych,
zbadać cieśninie, porozmawiać z iławskimi Amazonkami, uzyskać porady dietetyka czy tez porady
z zakresu kosmetologii. Grupa SIM z Iławskiego oddziału PCK udzielała instruktarzu odnośnie
pierwszej pomocy.
Wydział Bieżącego Utrzymania
WYKONANE ZADANIA :
1. Ogłoszono przetarg na nasadzenie drzew ozdobnych na terenie miasta Iławy
2. Rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy.
Wygrała firma Usługi Remontowo-Budowlane Artur Jeziorski, ul. Malborska 24, Iława za kwotę
brutto: 192.312,50 zł
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 19.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji
pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie”. Umowę
podpisano na kwotę 8 487,00 zł brutto z firmą APA CAD z Warszawy. Termin realizacji projektu to
19.06.2018 r.
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2. W dn. 22.02.2018 r. podpisano umowę z firmą 1 Move z Gdańska na roboty budowlane inwestycji pn.
"Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań - II etap". Wartość umowy to 97 074,32 zł. Termin realizacji
robót budowlanych do 30.06.2019 r.
3. W dn. 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji
pn. „Budowa parkingu ul. 1 Maja w Iławie”. Umowę podpisano na kwotę 8 979,00 zł brutto
z firmą APA CAD z Warszawy. Termin realizacji projektu to 20.06.2018 r.
4. W dn. 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.
„Zagospodarowanie działki 75/2 ul. Toruńska w Iławie”. Umowę podpisano na 10.245,90 zł brutto z
Pracownią Projektową D-3 Rafał Wrzosek z Iławy. Termin realizacji projektu
to 30.09.2018 r.
5. W dn. 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji
pn. „Budowa ul. Wiśniowej w Iławie”. Umowę podpisano na 10.245,90 zł brutto z Pracownią
Projektową D-3 Rafał Wrzosek z Iławy. Termin realizacji projektu to 30.09.2018 r.
6. W dn. 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji
pn. „Budowa ul. Poziomkowej w Iławie”. Umowę podpisano na 10.245,90 zł brutto z Pracownią
Projektową D-3 Rafał Wrzosek z Iławy. Termin realizacji projektu to 30.09.2018 r.
7. W dn. 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji
pn. „Budowa ul. Górnej w Iławie”. Umowę podpisano na 16.404,00 zł brutto z Pracownią Projektową
„DAN-TOR” Daniel Drzycimski z Iławy. Termin realizacji projektu to 30.09.2018 r.
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W okresie sprawozdawczym odbyły się:
I.

trzy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –
27.02, 06.03. i 13.03.2018 r.,

II.

posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 06.03.2018 r.

2. Wydarzenia, które odbyły się w okresie sprawozdawczym:
I.

W dniach 26.02. – 27.02.2018 r. w Viborgu (Dania) odbyło się ostatnie spotkanie warsztatowe
w ramach projektu Erasmus +, Stronger Parents – Healthier Communities (Silniejsi rodzice –
zdrowsze społeczeństwo). Tematyka spotkania dotyczyła cyfryzacji dorosłych i dzieci, jej

17

Protokół Nr LII/18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 26 marca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

zagrożeń oraz możliwości. Projekt ma na celu poprawienie umiejętności rodzicielskich poprzez
szereg warsztatów i form spędzania wolnego czasu
z

dziećmi

oraz

zaoferowanie

rodzicom

nowoczesnych

technologicznie

narzędzi

profilaktycznych.
II.

W spotkaniach 02.03., 09.03. oraz 16.03.2018 r. wyłoniono finalistów turnieju „FIFA 18
– Liga na Chełmińskiej”. Zmierzą się oni 25.03.2018 r. w wielkim finale, któremu towarzyszyć
będzie szereg atrakcji t.j. możliwość wypróbowania gogli VR, nauka latania dronem i
programowania dla każdego. Celem wydarzenia jest przede wszystkim dobra zabawa, ale
również pokaz możliwości techniki i nauczenie uczestników racjonalnego korzystania
z nowoczesnych technologii i zasad gry fair play.

3. Realizowane projekty:
• Kontynuowany jest projekt „Wychowanie – sztuka i wyzwanie”, którego celem jest wzrost
integracji społecznej rodzin oraz umiejętności wychowawczych rodziców. W ramach projektu w
Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie organizowane są zajęcia
podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców oraz rozwijające

umiejętności

społeczne dla dzieci. W okresie sprawozdawczym odbyło siedem spotkań z uczestnikami
projektu, który realizowany będzie do 30.06.2018 r.
4. W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki,
Uzależnień i Pomocy Rodzinie przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
– „Agresja w nas i wokół nas” – 1 klasa
– „Integracja” – 3 klasy
– „Jedno życie – Jedna szansa” – 15 klas
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
1. 28.02.2018 r. – Iławska Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: sala gimnastyczna przy ul. Asnyka
2. 03.03.2018 r. – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Impreza integracyjna na wózkach inwalidzkich
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
3. 03.03.2018 r. – Mecz koszykówki Orka Iława Basketball
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Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
4. 04.03.2018 r. – Turniej Halowej Piłki Nożnej „O Puchar Zimy”, rocznik 2010
Miejsce: Hala Sportowo -Widowiskowa
5. 07.03.2018 r. – Iławska Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: sala gimnastyczna przy ul. Asnyka
6. 10.03.2018 r. – Mecz II Ligi Piłki Ręcznej pomiędzy ITS Jeziorak Iława – Tytani Wejherowo
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
7. 14.03.2018 r. – Iławska Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: sala gimnastyczna przy ul. Asnyka
Iławskie Centrum Kultury
W dn. 10.03.2018 r. w Osiedlowym Domu Kultury odbył się 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
w następujących kategoriach :
• konkurs recytatorski,
• wywiedzione ze słowa,
• monodram,
• poezja śpiewana.
W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radna Ewa Jackowska poprosiła o szczegółowe informacje na temat:
- spotkania dotyczącego terminu przejęcia Ekomariny po okresie trwałości,
- spotkania z Kamilem Grot dotyczące inwestycji Centrum Handlowego przy Alei Jana Pawła II,
- spotkania z Łukaszem Kamińskim i Grzegorzem Balińskim w sprawie rozwoju przyszłości piłki
ręcznej w Iławie,
- spotkania z Prezesem WOPR Iława Sławomirem Michalakiem, panem Polańskim, dyrektorem i
zastępcą ICSTiR w sprawie pracy ratowników na plaży w okresie letnim,
- spotkania z panem Marianem Radeckim w sprawie planów inwestycyjnych firmy Radex.
Radny Włodzimierz Harmaciński poprosił o więcej informacji na temat spotkania w sprawie:
- Mieszkania + w Starogardzie Gdańskim, gdzie rozpoczęła się taka inwestycja,
- przygotowania pod budowę budynku mieszkalnego, jaki to budynek i w którym miejscu?
- wyjazdu do Tczewa, odnośnie remontu lokomotywy. Czy chodzi o generalny remont?
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- nowej siedziby biblioteki publicznej, czego dotyczyło spotkanie, czy jest etap uzgodnienia projektu?
Radny Grzegorz Przytuła zapytał o spotkanie z rodzicami dzieci z klasy VI a z SP2. Czego
dotyczyło?
Burmistrz Adam Żyliński powiedział w sprawie:
- Ekomariny- jest aplikacja o środki europejskie do Urzędu Marszałkowskiego. Część formalna się
zakończyła, rozpoczyna się etap merytoryczny, w lipcu jest termin końca projektu. Trzeba podjąć decyzję,
co dalej z tym obiektem, biorąc pod uwagę ciągłość sezonu,
- centrum handlowe przy alei Jana Pawła II, przyjechali panowie, którzy w oparciu o grunty chcą
wprowadzić centrum. Jest problem z ewentualnym wjazdem. Przedstawili program Galerii. Będą obiekty o
charakterze „Smyk”. Jest to etap wstępnego szkicu;
- rozwój piłki ręcznej w Iławie, dwa lata temu pojawiło się hasło sekcji piłki ręcznej w Iławie. Piłkarze
ręczni oczekują zaplecza w postaci szkolenia dzieci i młodzieży, usportowienie jednej ze szkół w
charakterze piłki ręcznej. Jest to trudny postulat, o którym będzie mowa przy temacie SP2 i uczniach klasy
szóstej. Na razie trzeba przetrzymać rewolucję oświatową.
- spotkanie z WOPR-em- WOPR chce wrócić do idei zatrudniania pracowników przez ICSTiR. Jest
przychylność, dzięki temu zostanie zaoszczędzone kilka tysięcy złotych, przez rezygnację z pośrednika,
którym jest WOPR w Olsztynie. Prośba ta została spełniona.
- firma Radex na obrzeżach miasta kupiła kilka hektarów ziemi i rozpoczyna realizację inwestycji,
budowy nowego zakładu, rozpoczynając od logistyki. Jest kłopot ponieważ jest to budowane w szczerym
polu. Miasto chce zabezpieczyć im rozpoczęcie funkcjonowania. Na pewno nie będzie budowana
wewnętrzna droga, bo miasta nie stać na to. Obiecane było wsparcie. Budowa zakładu stała się faktem.
Radna Ewa Jackowska poprosiła o dookreślenie położenia nowego zakładu.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że niedaleko jest działka radnego Harmacińskiego. Z przodu
jest gospodarstwo pana Ochlaka z tyłu są tereny przemysłowe.
Przewodniczący Wojciech Szymański zapytał o charakter produkcji firmy Radex.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że firma Radex zajmuje się stolarką: drzwi, okna, schody.
Firma eksportuje do 60 krajów świata.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał, czy firma Radex pozostanie przy ul. Komunalnej.
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Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że inwestor bierze to na tzw. 2-3 kroki. Rozpoczyna od centrum
logistycznego, kolejny ruch to całkowite przeniesienie zakładu wyposażonego w nowoczesne hale i
urządzenia. Obecna lokalizacja nie pozwala na rozwój.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że właściciel firmy w ubiegłym roku dopytywał się o
możliwość dokupienia gruntu.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że były podjęte próby, aby ewentualnie lasek komunalny w
planie zagospodarowania przestrzennego zamienić na tereny przemysłowe, jednak jest to praktycznie
niewykonalne. Trwałoby to kilka lat i oparło by się o ministerstwo.
- mieszkanie + to temat wybitnie polityczny, w Starogardzie Gdańskim została zastana tzw. „czarna
rozpacz” tzn. zostało zaprojektowanych 7 budynków, roczne przepychanki z bankiem, rozbudzone nadzieje
mieszkańców. Do programu zgłosiło się około 500 rodzin. 7 budynków to około 250 mieszkań. Bank
Gospodarstwa Krajowego przerzuca cały ciężar przedsięwzięcia na rzecz samorządu. Na dzień dzisiejszy
samorząd wpadł w pułapkę. Program Mieszkanie + musi być bezpiecznym programem, aby móc z niego
korzystać.
- budowa budynku mieszkalnego, jest etap szybkiego załatwienia sprawy przez Starostwo Powiatowe,
które wydało pozwolenie na budowę ITBS-owi. Miesiąc wrzesień, to termin aplikacji ośrodki finansowe. Są
zobowiązania z Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie musi powstać
budynek do końca 2019 roku. Żaden z deweloperów nie podjął się budowy. Docelowo powstanie jeszcze
jeden budynek. Na całym terenie poniżej ogrodów będą dwa budynki ITBS-owskie. 24 mieszkania.
- lokomotywa, miasto jest eleganckie, przebudowa węzła wymusza przesunięcie lokomotywy. Zgodnie
z nowym projektem jest ona przesunięta w stronę dwóch rond. Pod presją środowiska lokomotywa zostanie
zmodernizowana nie tylko poprzez odmalowanie, ale o unowocześnienie wzorem miasta Tczew.
Lokomotywa w określonych godzinach może między innymi wydawać z siebie parę, sygnał dźwiękowy.
- nowa siedziba biblioteki, z panią dyrektor biblioteki jest konsultowany etap projektowania. Być może
jeszcze w tej kadencji przygotowana zostanie wizualizacja na planszach prac projektanta, ponieważ są
interesujące.
- SP2, jutro jest spotkanie z nauczycielami szkoły Nr 5. Efektem tej decyzji jest lęk i przerażenie w
szkole Nr 5.

Zaapelował o więcej solidaryzmu w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy jest obowiązek

przeprowadzenia reformy, niedopuszczenie do sytuacji, że jedne szkoły są przeludnione, a inne nie.
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Nauczyciele boją się, że stracą pracę. Sytuacja jest bardzo trudna, grożono strajkiem i przywiązaniem się
do kaloryferów. Burmistrz nie chce dopuścić do zwalniania nauczycieli w jednych szkołach.
- Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że chce się tylko dowiedzieć, co powiedzą rodzice tych dzieci,
które będą uczyły się do 17:00. W SP 4 były kiedyś zajęcia do 17:00, a nawet do 19:00. Na Andersa przy
SP2 największy problem stanowi parkowanie. Trzeba porównać zaplecze SP 5 i SP 2. Do tego jest jeszcze
remont. Radna uważa, że zrobi się jedno wielkie zamieszanie. Na razie rodzice postawili na swoim. Radna
jest zdziwiona, ponieważ niektórzy rodzice sami chodzili do SP5 i nic złego im się nie stało w tej szkole.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że ostateczna decyzja należała do niego. Rodzice chcą mieć
wszystkie dzieci w tej samej szkole. Miało pozostać tylko 13 dzieci z czego pięcioro z gminy. Burmistrz nie
jest zadowolony ze swojej decyzji. Jest to naruszenie pewnego precedensu i postąpił tak po raz ostatni.

Ad .8. Interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodnicząca Anna Zakrzewska zapytała jak wyglądają przygotowania do sezonu letniego na
plażach miejskich, głownie zapytanie dotyczy pomostów.
Zapytała, kiedy nastąpi wymiana nowonasadzonych a uschniętych drzew, głównie na ulicy Sobieskiego i
Niepodległości, czy znana jest ich ilość, czy będą to tego samego typu drzewa.
Następnie dodała, że doszły ją niepokojące informacje, że toczy się postępowanie prokuratorskie
przeciwko Burmistrz Marioli Zdrojewskiej. Porosiła o potwierdzenie bądź zaprzeczenie czy to jest prawdą, a
jeśli tak, to czego dotyczy.
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Prasek zgłosiła problem zbyt małej ilości pojemników na odpady na
Cmentarzu przy ulicy Ostródzkiej, wokół których leżą stosy śmieci. Dodała, że podobny problem jest na
osiedlach, gdzie wokół kontenerów zalegają stosy śmieci. Na niektórych śmietnikach, np. na Kopernika,
leżą jeszcze choinki i na takie widoki patrzą pasażerowie przejeżdżających pociągów. To nie do końca jest
w gestii burmistrza, ale jest prośba o interwencję. Problem był poruszany wielokrotnie, istnieje nadal i
wydaje się nasilać.
Radna zwróciła uwagę na place zabaw zaniedbane i zarośnięte po zimie, wymagające uprzątnięcia.
Należy o nie należycie zadbać, bo będą niszczały. Dodała, że może jej wniosek jest wczesny, ale będzie co
raz cieplej i ludzie będą korzystać z dziećmi z tych placów.
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Kolejny wniosek dotyczył uprzątnięcia skrótu od ul. Szeptyckiego przy cerkwi przez Iławkę i zbyt małej
ilości koszy na śmieci. Zapytała, czy brzegi Jezioraka znów będą sprzątane, być może nie jest to rola
miasta, ale jest to w pobliżu alejek spacerowych.
Radna Ewa Jackowska odczytała interpelację pisemną ws. dzierżaw z prośbą o odpowiedź pisemną.
Interpelacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu

Radny Janusz Zaborowski powiedział, że prowadził już kilka dni temu z Burmistrzem bezpośrednie
rozmowy na temat ulicy Lipowej, ale zła pogoda i opady deszczu uwidoczniły różnego rodzaju
niedoskonałości. Jednak radny wychodzi z założenia, że skoro ludzie tam mieszkający dostali pozwolenia
na budowę, to należy zadbać, aby mieli tam również jakiś przyzwoity dojazd. Dodał, że tam był, nie mógł
przejechać ani przejść. Mieszkańcy nie oczekują, że od razu zostanie pobudowana ulica, ale na stworzenie
warunków, aby dało się przejść i przejechać samochodem. Jedynie samochody z napędem na cztery koła
są obecnie w stanie tam przejechać. Sytuacja jest niepokojąca. Kilka ulic w gminie ma też podobne
problemy, ale ta ulica jest wyjątkowa.
Radny Włodzimierz Harmaciński nawiązał do tematu utworzenia żłobka w budynku MOPSIK-u,
ponieważ młodzi ludzie sygnalizują, że jest problem z umieszczeniem dzieci w żłobku. Zapytał na jakim
etapie jest ta inicjatywa i ile miejsc dla dzieci tam powstanie.
Przy okazji odpowiedział radnej, że sprzątanie i utrzymanie czystości jest to zadanie gminy czyli miasta,
zgodnie z ustawą. Powiat co roku organizuje akcję „Czyste jeziora i rzeki”, jest to akcja dobrowolna i
zachęca do zorganizowania grupy i sprzątania nad Iławką i przedłożenia sprawozdania. Akcja będzie od 16
kwietnia do 14 maja. Będą statuetki i nagrody dla tych, co najlepiej sprzątali i to udokumentowali.
Radny Ryszard Kabat poparł wniosek radnego Zaborowskiego, bo to jest wstyd, aby taka ulica była w
mieście. Dala mieszkańców jest najważniejsze gdzie mieszkają, jak można dojść a dopiero potem są
takie elementy związane np. z galerią czy lodowiskiem. Radny uważa, że najpierw w tym mieście trzeba
zrobić wszystkie ulice, a potem resztę rzeczy. Dodał, że ma świadomość, że budżet na ten rok jest
wyczerpany, ale zbliża się rok wyborczy i nowa kampania i radzi radnym tu aktywnie działać i sam będzie to
podnosił, bo to jest ważna ulica. Uważa, że ulice w mieście powinny być zrobione.
Radny Edward Bojko powrócił do tematu braku ciągłości ścieżki rowerowej na Ostródzkiej, gdzie
brakuje około 80 metrów. Jest tam posesja wspólnoty, jednak przesuniecie ogrodzenia uważa za
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bezproblemowe o 4-5 metrów i będzie możliwe zachowanie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej, co zapewni
bezpieczeństwo rowerzystów w tym ruchliwym miejscu. Temat był już dwa razy poruszany wcześniej i po
raz kolejny do niego wraca.

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział do radnej Zakrzewskiej, że przygotowanie do sezonu
letniego trwa. Nie są przewidywane żadne nowiny z wyjątkiem jednej, że zmieniły się przepisy i jest trudna
sytuacja, jeśli chodzi o uruchomienie plaż w myśl nowych przepisów, ale staramy się sobie z tym poradzić.
Odniósł się ogólnie do porządków w mieście, że sytuacja jest podobna z tą, kiedy spada pierwszy śnieg i
wszyscy by chcieli, aby w ciągu 2h po opadach, śnieg zniknął. Teraz jest sytuacja odwrotna, kiedy zniknął
śnieg, to wszyscy są w oczekiwaniu, żeby natychmiast było pięknie, ładnie i kolorowo. Tak się nie da, bo to
wynika zarówno z zamówień publicznych jak i rytmu przyjętego przy ogłaszaniu przetargów na
wykonawstwo. Miasto będzie sprzątane do 30 kwietnia, ulica po ulicy, chodnik po chodniku, łącznie z
placami zabaw. To będzie trwało, nie wydarzy się od razu. To nie Korea Północna, gdzie wysyła się 2
miliony ludzi, żeby wysprzątali od razu wszystko. Tak to się nie dzieje. To się dzieje w określonym tempie i
należy się nauczyć z tym żyć. Taka sytuacja powtarza się każdego roku. Na pewno w którymś momencie,
będziemy chodzić po mieście czystym i wysprzątanym. Poprosił o odrobinę cierpliwości i dystansu.
Kwestia nasadzeń- w mieście panuje pewna psychoza w związku z przepisami, których miasto jest tylko i
wyłącznie wykonawcą. Obrażani są pracownicy, którzy się zajmują bezpośredni nasadzeniami i wycinką
drzew, jest to nie do przyjęcia. Wynika to z poluzowania przepisów pn. ochrona przyrody i drzew. Jest
wniosek i musi być reakcja, i nic urzędnikom do tego, mają tylko dopilnować, jeśli przepis tego wymaga
nowej ilości nasadzeń.
Na ulicy Sobieskiego, wzdłuż płotu budowlanki, w ubiegłym roku pechowo, krótko przed majówką kiedy
nastąpiła fala mrozów i wszystkie nasadzenia, a chodzi o szczególny rodzaj dębu, padły. Obciążyło to
wykonawcę. Są już wymienione i miejmy nadzieję, że rozkwitną tak jak powinny. Szukamy nowych
nasadzeń, nie upierając się tylko przy jednych rodzajach. Poprosił, aby pamiętać, że jest tyluż zwolenników
drzew, co ich przeciwników i nie raz dyskutuje się o tym na sesji, przy bezpieczeństwie mieszkańców. Jak
spadnie komuś konar, to wszyscy będą się temu przyglądać, a odpowiedzialność karną za to poniesie
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burmistrz, bo tak to się odbywa. I trzeba się w tym wszystkim zachowywać w majestacie państwa i prawa,
choćby to u niewielu osób wzbudzało zachwyt i aprobatę.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła uwagę, że w jej zapytaniu głównie chodziło jej o pomosty na dzikiej
plaży
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że na pewno będą naprawiane, tak jak to się dzieje co
roku i nie przypomina sobie sytuacji, aby była zostawiona wyrwana deska. Jest końcówka marca, w
związku z czym, poprosił o trochę cierpliwości. Poprosił o takie pytania w maju, wówczas będzie się
tłumaczył, jeśli z czegoś się nie wywiąże.
W temacie dotyczącym Burmistrz Marioli Zdrojewskiej odpowiedział, że w ubiegłym roku w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie singieltracku – jednego z trzech przetargów, dotyczących lasku
miejskiego – przegrywający zamiast się odwołać do Urzędu Zamówień Publicznych, postanowił wejść na
ścieżkę policyjną. Zostało skierowane powiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego w urzędzie. Policja iławska przekazała to do Ostródy. Trwało to miesiąc lub dwa. Podpis pod
rozstrzygnięciem przetargu złożyła Mariola Zdrojewska, ale równie dobrze mógł to zrobić on, jako burmistrz.
Policja ostródzka przesłuchała cały skład komisji przetargowej, osobę która bezpośrednio odpowiada za
przetargi oraz Mariolę Zdrojewską. Po bardzo obszernych wyjaśnieniach jednoznacznie stwierdzono, że
wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego postępowanie zostaje umorzone. Natomiast wśród
ludzi złej woli to musi jeszcze żyć, jeszcze musi być karmione, aby powstała psychoza, że coś jest nie tak w
urzędzie. Trudno na to coś poradzić. Jest to rzecz o charakterze, która się zdarza co jakiś czas, nic nowego
i zawsze pojawi się ktoś sfrustrowany, ktoś komu takie rozstrzygniecie nie odpowiada i szuka z tego tytułu
sprawiedliwości, gdzie tylko to możliwe. Temat został w styczniu definitywnie odrzucony przez policję,
zakończony i prosi, aby już więcej w tym świecie się nie poruszać, bo to ani eleganckie ani przyzwoite.
Dopytał następnie radną Prasek, czy odpowiada jej ta odpowiedź, której udzielił w pakiecie dotyczącym
sprzątania miasta.
Burmistrz powiedział, że 14 kwietnia w sobotę, urzędnicy będą mieli akcję sprzątania brzegu Dużego
Jezioraka, na którą zaprasza również radnych. To nie są nasze śmieci, ale to jest jakiś fenomen, że w ciągu
roku może się taka ilość tego nagromadzić. Trzeba się naprawdę postarać, aby tak obrzucić nasze brzegi
taką ilością butelek, plastików i innych śmieci.
Zwracając się do radnej Jackowskiej powiedział, że otrzyma odpowiedź na piśmie.
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Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że akcja starostwa zaczyna się od 16 kwietnia i prosiłby o
sprzątanie w tym terminie i przedłożenie sprawozdania, co da możliwość otrzymania nagrody.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiadając radnemu Zaborowskiemu i Kabatowi powiedział, że
rano miał wizytę mieszkańców, dotyczącą prac na polach filtracyjnych, na co pozyskano środki z KPO z
których realizowana jest infrastruktura pod ogromną presją i przymusem. Tam jest około 150 domków
jednorodzinnych, niektórzy chcą się już wprowadzać a miasto w ogromnym pośpiechu i presji realizuje to,
czego realizować nie chciało, bo to jest przedwczesne o kilka lat. Było to wejście na dzikie pola, gdzie
wydawane jest 3 miliony złotych na kanalizacje deszczową, wodociąg. I takich zadań jest dużo więcej.
Przyjęto taką metodę, co widać po kształcie i propozycjach budżetowych, że nie rezygnujemy z żadnego
osiedla. Robiona była ulica Morelowa, w tej chwili końcówka ulicy Wiśniowej i ponadto Malinowa. Jest
przymiarka do Rolnej. W rejonie Boczno-Górnej realizowana będzie dokumentacja na Górną, potem
Podleśna i Radomska. To ulice, które mają po 50-70 lat.
Prywatni właściciele sprzedają swoje grunty. Ludzie chętnie to kupują, bo to jest atrakcyjne z punktu
widzenia obrzeża miasta. Miasto zmuszane jest do tego, aby się angażowało metodycznie do tego, na
wiele milionów złotych w przedsięwzięcia, które się nazywają „infrastruktura”. To się dzieje po części, ale
nie w takim tempie, jakby ktoś oczekiwał.
Zwracając się do radnego Zaborowskiego powiedział, że chodził na ulicę Lipową bo tam mieszka, to
będzie jego okręg wyborczy za chwilę, ale ma śmiałość i odwagę powiedzieć, że owszem jeśli chodzi o
poprawę funkcjonowania na zasadzie bieżącego utrzymania, lekkiego wykorytowania, doprowadzenia do
tego, aby nie dopuścić do zalewania to owszem, ale nie ma mowy o podstawowej inwestycji, bo to jest
szaleństwo i byłoby nie fair do pozostałej części miasta.
Kiedy wydawane jest pozwolenie na budowę, to każdy z właścicieli ma święty obowiązek rozstrzygnąć
problem sieci deszczowej w ramach swojej działki, ale tak się nie dzieje, bo ludzie budują na zasadzie
„jakoś to będzie” i też przyczyniają się do tego, że toną w grzęzawisku zwanym teoretycznie drogą. Nikt
ulicy Lipowej nie zostawi samej sobie, będziemy pomagać, ale o obietnicy, że przeprowadzona zostanie
tam a inwestycja nie ma mowy.
Żłobek- ostatnio przyjmowane było to w zmianach w budżecie, zmiany dotyczące dokumentacji żłobka,
to już się dzieje, a co będzie dalej, czy będą na środki, bo są na to specjalne programy rządowe – trudno na
tym etapie na to odpowiedzieć. Miasto się do tego solidnie przygotowuje.
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Ścieżka rowerowa- część gruntu został przejęta przez miasto- pozostaje jeszcze do rozmowy trudny
partner, jakim jest wspólnota mieszkaniowa, ponieważ musi być tam uporządkowana kwestia
własnościowa. Kierownik Wydziału GMK tego pilnuje, próbujemy coś z

tym zrobić- ale wspólnota

mieszkaniowa, to w każdej części odrębny rozmówca. Wspólnota chce to sprzedać i jest kwestia
wynegocjowania ceny.
Dodał, że ostatnio pojechał do Zarządu ZG Czyste Środowisko, do pana Leonowicza i omawiana była
kwestia KOMY, która zapłaciła 20 tys. kary za to, że ponadprogramowo zabierała śmieci z cmentarzy.
Firmy, które wygrały przetarg, bardzo zaniżyły wartość wywożonych śmieci z cmentarzy. Jest to
gigantyczny problem i nie wiadomo, jak będzie rozwiązany. Trzy razy w roku są newralgiczne daty- Boże
Narodzenie, Wielkanoc i Wszystkich Świętych. Śmieci produkowanych na cmentarzu jest przeogromna
ilość, KOMA nie może zabrać więcej, niż ma w złożonej deklaracji. To też dotyczy wielu wspólnot
mieszkaniowych w Iławie, które często mają węża w kieszeni, nie chcą zdecydować się na większe
kontenery i podpisanie innych porozumień na wywożenie śmieci. Podobnie jest na ogrodach działkowych,
gdzie dziś najpoważniejszym elementem dyskusji walnych zgromadzeń jest problem przerzucania się
odpowiedzialnością, skąd tyle tych śmieci. Kiedyś było tak, kiedy nie było KOMY w Iławie, że nasze
rodzime firmy trochę po bratersku i solidarnościowo przymykały na wiele rzeczy oczy i wywoziło śmieci.
Dziś to wszystko się zmieniło, KOMA ma na samochodach kamery i wszystko jest pod kontrolą, ile czego
wywozi. Najwyższą cenę za to zapłaci samorząd, bo dla zwykłego mieszkańca jest to trudne do
zrozumienia. Klasycznym przykładem jest gniazdo w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, gdzie 7 bloków próbuje
upchnąć swoje śmieci w jednym kontenerze. To nie jest normalne, bo ludzie muszą mieć świadomość, że
śmieci to też jest element bardzo poważnej gry politycznej społecznie. W związku z tym wymaga
odpowiedzialności, jeśli chodzi o producentów śmieci w każdym momencie, czy to będzie cmentarz czy
ogród działkowy czy wspólnota mieszkańców.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że jeśli chodzi o ulice Lipową, to nie można zapominać, że jest to
droga publiczna, w związku z tym ten argument, że ludzie sprzedają i nie pamiętają, to nie jest tak. Jest to
zadanie własne gminy, a gmina nie może na wszystkim zarabiać. W związku z tym, ludzie mają tu rację, że
płacą podatki i wymagają, żeby gmina zrobiła to, co do niej należy i nic więcej. Są takie tereny, że ktoś
dzieli na 10 działek i robi drogę wewnętrzną, ale to jest inna sytuacja, bo wtedy to jest ich własny problem. I
ludzi trzeba zrozumieć, zawsze będzie problem, którą ulice należy robić. Ale ulica, którą można jeszcze
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przejechać jest ok, ale ta ulica w sezonie wiosennym czy jesiennym jest nieprzejezdna. Dlatego trzeba się
nad tym pochylić i to zrobić.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że nie chce się wdawać w politykę bo to nie o to chodzi. Ma być
jakaś zbiorowa troska i poczucie odpowiedzialności. Wszystkie ulice, te zabłocone i porzucone mają
charakter publiczny. W ciągu jednej kadencji trudno wyczarować wiele kilometrów, dobrze wykonanych tras,
bo to jest niewykonalne. Dodał, że musi być w tym momencie mniej popularny i krok po kroku to dawkować.
Zapytał, ile lat trwała kwestia ulicy Sybiraków. Dodał, że dopóki on tu będzie, nie pozwoli na casus
Sybiraków, żeby miasto odkupywało teren od prywatnego właściciela, który wcześniej sprzedał ten teren
pod potrzeby domków jednorodzinnych, bo jest to przejaw skandaliczny. Tam jest podobna sytuacja, wiele
rzeczy jest nieuporządkowanych, jeśli chodzi o kwestie własnościowe. Trasa jest narysowana, ale nie są
uporządkowane kwestie własnościowe. Zapytał, czy miastu ktoś to odda za darmo po to, aby miasto mogło
zainwestować czy będzie chciał z tego tytułu wziąć kolejne pieniądze.

Ad.10. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że do chwili obecnej nie wpłynął wniosek
od mieszkańców z prośbą o zabranie głosu na sesji w myśl § 31. ust. 1-3 Regulaminu Rady Miejskiej
w Iławie
Ad 11. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 23 kwietnia,
następna 21 maja i 18 czerwca. Przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń
majątkowych a następnie złożył wszystkim obecnym życzenia na okoliczność zbliżających się Świat
Wielkanocnych, do których dołączył się Burmistrz .
Ad 12. Zamknięcie obrad LII Sesji
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański po wyczerpaniu porządku sesji o godzinie 13.10
zamknął obrady.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała:
/-/ Danuta Drozdowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wojciech Szymański
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