Protokół Nr LIV / 18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 21 maja 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

LIV Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 21 maja 2018 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 LIV Sesji. Serdecznie powitał
wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum,
przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zaproponował zdjęcie dwóch projektów uchwał w
sprawie:
1/ rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iławie, gdyż sprawa nie została rozstrzygnięta przez członków Komisji Rewizyjnej, są
oświadczenia, ale sprawa musi być wnikliwie zbadana.
2/ nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy” dla pana Zdzisława Jaworskiego, ponieważ po
posiedzeniu kapituły do nadawania tytułów honorowych wpłynęły nowe informacje.
Radny Roman Brzozowski poprosił o przedstawienie informacji.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że był tylko formalnym wnioskodawcą
wniosku, ponieważ miało być to asygnowane do KOKSiT, ale na podstawie treści złożonego wniosku i
chcąc skrócić drogę wniosek złożył. Pozyskane nowe informacje przyczyniają się do wycofania
wniosku i przekazanie do KOKSiT.
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Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku projektu uchwały w sprawie
rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie, został przyjęty pozytywnie przy 17 głosach „za” i 3 „wstrzymujących”. Skład rady 21. Obecnych
20 radnych.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku projektu uchwały w sprawie nadania
tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy” dla pana Zdzisława Jaworskiego został przyjęty pozytywnie przy 17
głosach „za” i 3 „wstrzymujących”. Skład rady 21. Obecnych 20 radnych.

Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poddał pod głosowanie porządek obrad
uwzględniający wprowadzone do niego poprawki, porządek został przyjęty pozytywnie jednomyślnie
w następującym brzmieniu:
Otwarcie i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z LIII Sesji
Sprawozdanie z wykonania Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
2017 rok
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029
2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
3) ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w
przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Iława.
5) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
6) rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
7) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy”
6. Rozstrzygnięcie w sprawie nieuzasadnionego korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przez osobę fizyczną
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Wnioski mieszkańców Iławy
11. Komunikaty i oświadczenia
12. Zamknięcie obrad LIV Sesji
1.
2.
3.
4.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z LIII 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. Sprawozdanie z wykonania Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2017 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja
Komisja Rozwoju
Problematyki
Gospodarczego,
INFORMACJE
Społecznej
Budżetu i
Finansów
Sprawozdanie z wykonania Rocznego
programu współpracy z organizacjami
Pozytywnie
Pozytywnie
pozarządowymi za 2017 rok
jednogłośnie
jednogłośnie

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.

Poddane pod głosowanie jawne Sprawozdanie z wykonania Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi za 2017 rok zostało przyjęte pozytywnie jednogłośnie. Skład Rady 21.
Głosowało 20 radnych.

Sprawozdanie z wykonania Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017
rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
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Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029,

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.

Skarbnik Ewa Moszczyńska powiedziała, że oprócz informacji przekazanych na komisjach
dochodzi:
- do dochodów kwota 79260 zł, są to środki pozyskane przez ICSTiR w związku z realizacją imprez
Majówka lotnicza i maraton Wyścig Pięciu Jezior, jak również ze środków pochodzących z rozliczenia
podatku VAT i tym samym zwiększenia o tą kwotę wydatków poniesionych również na Centrum Sportu,
na wynagrodzenia bezosobowe, realizację zajęć i podatek VAT. W związku z tym projekt uchwały WPF
na lata 2018 -2029 zakłada, że w dochodach budżetowych dokonuje się zwiększenia dochodów
budżetowych o łączną kwotę 970 087 zł, przy czym dochody bieżące zwiększa się 350 585 zł.
Natomiast dochody majątkowe o kwotę 619 502 zł. W wydatkach budżetowych dokonuje się
zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 970 087 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa
się o 45 361 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 924 726 zł. Pozostałe zapisy w uchwale pozostają
bez zmian.
W uchwale odnośnie zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody o kwotę 970 087 zł przy
czym dochody bieżące o 350 585 zł, natomiast dochody majątkowe 619 502 zł. Jeżeli chodzi o wydatki
to zwiększamy je 970 087 zł, wydatki bieżące o kwotę 45 361 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 924 726
zł.
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.

Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja
Komisja Rozwoju
Problematyki
Gospodarczego,
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
Społecznej
Budżetu i
Finansów
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta na lata 2018-29

Pozytywnie bez
poprawek
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Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Protokół Nr LIV / 18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 21 maja 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2018-29. Skład rady 21, obecnych 20, głosowało
20 radnych.

Uchwała Nr LIV/ 467/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2018-29 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie bez
poprawek

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2018 rok. Skład rady 21, obecnych 20, głosowało 20 radnych.

Uchwała Nr LIV/468 /18 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
3) ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miejską Iława
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Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ustalenia czasu przeznaczonego na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w
przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miejską Iława

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

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie bez
poprawek

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” uchwałę w sprawie ustalenia czasu
przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.. Skład rady 21, obecnych 20, głosowało
20 radnych.

Uchwała LIV/469/18 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4) określenia

tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

nauczycieli

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz
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zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.

Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja
Problematyki
Społecznej

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Iława

Pozytywnie bez
poprawek

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

Pozytywie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława
Skład rady 21, obecnych 20, głosowało 20 radnych.
Uchwała LIV/470/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Iława stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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5) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.

Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Iława

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie bez
poprawek

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

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnienie nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za”” podjęła uchwałę, w sprawie
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława. . Skład rady 21,
obecnych 20, głosowało 20 radnych.
Uchwała LIV/471 /18 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
6) rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

rozstrzygnięcia zarzutów zawartych
w skardze na Burmistrza Miasta Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie bez
poprawek

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

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy. Skład rady 21, obecnych 20,
głosowało 20 radnych.
Uchwała LIV/472/18 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta
Iławy stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

7) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 14, 15 i 17 maja bieżącego roku.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie bez
poprawek

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

Dyskusji nad powyższym zagadnienie nie było.
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Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach ,,za”, 1 „ wstrzymującym” podjęła
uchwałę, w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy”. Skład rady 21, obecnych 20,
głosowało 20 radnych.
Uchwała LIV/473/18 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.

Ad.6. Rozstrzygnięcie w sprawie nieuzasadnionego korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej przez osobę fizyczną.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że skoro zdjęty został projekt uchwały w
sprawie skargi na rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie, to też ten punkt powinien być zdjęty z porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że zdjęcie wyżej
wymienionego projektu uchwały automatycznie zdejmuje ten punkt.

Rada Miejska w obecności 20 radnych –przyjęła wniosek w sprawie zdjęcia punktu pt.
„Rozstrzygnięcie w sprawie nieuzasadnionego korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przez osobę fizyczną”. Skład rady 21, obecnych 20, głosowało 20 radnych.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy
wzięli udział między innymi w:
• spotkaniu z Wiesławem Waśniewskim z firmy REMBUD w sprawie zapisów w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta z 2012 r. dot. os. Piastowskiego
• spotkaniu z firmą wdrażającą RODO - Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
• spotkaniu z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Wojciechem
Żmudzińskim oraz Prezesem Towarzystwa Ziemnego, Wojciechem Karczewskim

10

Protokół Nr LIV / 18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 21 maja 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
• spotkaniu z ks. Jarosławem Hossą, Proboszczem Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Iławie dot.
omówienia warunków postawienia nowej stacji Drogi Krzyżowej
• spotkaniu organizacyjnym z pracownikami Iławskiego Centrum Kultury nt. obchodów Święta
Konstytucji 3 Maja
• spotkaniu z ks. Zenonem Kołodyńskim, Proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla dot.
infrastruktury społecznej na os. Ostródzkim
• spotkaniu z delegacją z Republiki Czeskiej w ramach Porozumienia o wzajemnej
międzynarodowej współpracy ze Związkiem Zawodowym NOS PCR Zakładu Karnego
w Plzen, podpisanego z Zarządem Terenowym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa w Iławie
• Uroczystym przekazaniu nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych Polskiemu
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
• XXVI Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanych przez
Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Iławie i Rejonową radę HDK
• Sesji Rady Powiatu, na której wręczano odznaki "Semper paratus" dla funkcjonariuszy Zakładu
Karnego w Iławie
• spotkaniu z Prezydentem Grudziądza, Robertem Malinowskim dot. współpracy przy Air Show pokazach lotniczych
• spotkaniu z Markiem Śliwińskim, właścicielem terenów pod oświatę na os. Piastowskim
• Uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
• Uroczystych Obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa
• spotkaniu z kierownictwem Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy w Iławie oraz
Powiatowego Zarządu Dróg dot. kontynuacji rozmów w sprawie możliwości budowy ścieżek
rowerowych prowadzących do Szałkowa
• spotkaniu z Ryszardem Ławrynowiczem, Prezesem Uniwersytetu III Wieku w sprawie
warunków współpracy
• spotkaniu z przedstawicielami 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
• spotkaniu z Grzegorzem Marciniakiem, będącym w Iławie na wizycie studyjnej dot. Lotniczej
Majówki
• spotkaniu z przedstawicielami Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury
• Lotniczej Majówce 2018
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Stanowisko ds. Współpracy z Zagranicą
1. W dniach 24.04. - 25.04.2018 r. pracownik brał udział w warsztatach Projektu SBPIN - South
Baltic Public Innovators Network realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion
Bałtyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Warsztaty odbyły się Gdyni i poświęcone były
zrównoważonemu rozwojowi, włączeniu społecznemu oraz miastom przyjaznych wiekowi.

2. W dn. 26.04.2018 r. pracownik uczestniczył w 26 Walnym Zgromadzeniu ZLOT-u w Ostródzie.

3. W dniach 02.05. - 04.05.2018 r. w Iławie gościła delegacja miasta partnerskiego Gargżdai,
z Vice Burmistrz Wioletą Riaukiene na czele. Goście wzięli udział w obchodach uroczystości
Święta Konstytucji 3 Maja.
Wydział Komunikacji Społecznej

1. W okresie międzysesyjnym Wydział intensywnie pracował nad przygotowaniami do Lotniczej
Majówki Iława 2018. Ustalane były kwestie dot. m.in. ustawienia poszczególnych stoisk i ich
umiejscowienie w strefach, potrzeby techniczne. Opracowywane były mapy i ulotki informujące
o szczegółach imprezy, na bieżąco publikowane były ważne komunikaty dla mieszkańców
związane m.in. ze zmianami komunikacji miejskiej i zamknięciem szlaku żeglownego
(informacje pojawiały się na stronie lotnicza.ilawa.com.pl, na portalu Facebook oraz w lokalnych
mediach).

W

trakcie

przygotowań

odbyły

się

także

spotkania

z wolontariuszami ze szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 5, a także z ochotnikami Młodzieżowej
Rady Miasta, z których każdemu zostało przydzielone zadanie w trakcie pokazów.
2. W dniach 11.05. - 12.05.2018 r. pracownicy Wydziału pełnili dyżur w Biurze Pokazów
w Informacji Turystycznej, gdzie wydawane były wejściówki do strefy spotterskiej dla
przedstawicieli mediów, wjazdówki i identyfikatory dla wystawców oraz materiały promocyjne.
Biuro czynne było w piątek 11.05.2018 r. do godziny 20:00 oraz w sobotę 12.05.2018 r.
od godziny 6:00.
3. W dn. 13.05.2018 r. (a także podczas Lotniczej Majówki 12.05.2018 r.) Iława gościła ekipę
Życia jak Marzenie z Marzeną Chełminiak. Podczas niedzielnej audycji w Radiu Zet
12
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(o charakterze promocyjnym) słuchacze mieli okazję usłyszeć o Iławie, walorach turystycznych
okolicy, a także o ciekawostkach związanych z miastem i jej mieszkańcami (opowiadał o nich
m.in

Dariusz

Paczkowski

-

przewodnik

miejski).

W

ramach

współpracy

z Radiem Zet cały tydzień poprzedzający Lotniczą Majówkę emitowany był także 30 sek. spot
reklamujący Iławę i Przyjazny brzeg.
4. W okresie międzysesyjnym Wydział zajmował się także przygotowaniem plakatu informującego
o wydarzeniach kulturalno-sportowych i innych imprezach organizowanych przez miejskie
jednostki organizacyjne w maju na terenie Iławy. Plakaty "Maj w Iławie" zostały wywieszone w
widocznych miejscach na terenie miasta (przystanki autobusowe, obiekty sportowe, instytucje
publiczne itp.), a także opublikowane na stronach internetowych Iławy, portalach
społecznościowych i stronach lokalnych mediów w formie stałych banerów (infoilawa.pl,
ilawa.wm.pl).

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu

1. W dn. 26.04.2018 r. odebrano naprawy gwarancyjne wykonane na obiekcie plaży miejskiej przy
ul. Kajki.
2. W dn. 27.04.2018 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
inwestycji pn. "Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań" - II etap. Termin wykonania umowy
- do 30.06.2018 r. Wartość umowy - 1 476,00 zł.
3. W dn. 27.04.2018 r. odebrano koncepcję projektową przebudowy skrzyżowania ulic
Sobieskiego i Mickiewicza w Iławie w związku z planowaną przebudową Domu Weterana
– modernizacją obiektu z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną. Koncepcja
realizowana była na podstawie umowy podpisanej w dn. 19.02.2018 r. z firmą: Usługi
Projektowe Mirosław Piotrowski z Olsztyna. Koncepcja przedstawia trzy warianty przebudowy
ww. układu drogowego.

4. W dn. 30.04.2018 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego uzupełniony wniosek
o dofinansowanie dla inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy
ul. Jasielskiej 1 B-C i 4" oraz "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy
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ul. Jasielskiej 2". Wysokość dofinansowania to 80,99% i wynosi 924 347,78 zł. Rozstrzygnięcie
konkursu przewidywane jest na czerwiec br.
5. W dni. 27.04.2018 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej w sprawie wyłonienia
w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy robót budowlanych pn. rozbudowa cmentarza
komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Usługowe i Handlowe „KOMBUD”
Sp. z o.o., ul. Usługowa 3, 14-200 Iława. Oferowana cena za wykonanie zamówienia brutto
wynosi: 325.837,36 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W dn. 12.05.2018 r. odbył się wyjazd podopiecznych do Olsztyna, na XX Festyn Integracyjny
pod tytułem: ,,Jesteśmy razem’’, który organizowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych. W Festynie uczestniczyło będzie 23 podopiecznych Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Iławie.

Iławskie Centrum Kultury

1. W dniach 26.04. - 27.04.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się Przegląd Teatralny „Kurtyna w
górę”, w którym wzięły udział dzieci z przedszkoli oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
2. W dn. 30.04.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się Spektakl „Usłyszeć Taniec”,
w którym wystąpili mistrzowie stepowania flamenco i Iris Dance.
3. W dn. 03.05.2018 r. odbył się Happening historyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
a w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego odprawiona została Uroczysta Msza Święta.
Na placu przed Ratuszem Miejskim uczniowie SP 5 zaprezentowali Przedstawienie Teatralne
„Od Konfederacji Barskiej do Konstytucji 3 Maja”, zaś na balkonie Kinoteatru "Pasja" miał
miejsce koncert zespołu myśliwskiego Hubertus. Na placu przed Kinoteatrem była
przygotowana degustacja potraw kuchni litewskiej.
4. W dn. 07.05.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się spektakl teatralny „Oświadczyny”
wg. Antoniego Czechowa, w wykonaniu aktorów Teatru Rampa z Warszawy.

14

Protokół Nr LIV / 18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 21 maja 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
5. W dn. 07.05.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbyły się Eliminacje Miejskie „Spotkań z Poezją
Dziecięcą”.
6. W dn. 12.05.2018 r. na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki odbyła się Lotnicza Majówka, podczas
której odbyły się pokazy lotnicze, spotkania z pilotami min. kapitanem Tadeuszem Wroną,
prezentacja sprzętu wojskowego, grupy rekonstrukcyjnej, a na boisku przy basenie miejskim
odbył się koncert gwiazdy zespołu ENEJ.

Radna Ewa Jackowska poprosiła o więcej informacji na temat spotkania z panem Wiesławem
Waśniewskim z firmy REMBUD w sprawie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
z 2012 r. dot. os. Piastowskiego. Co było celem spotkania?
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że firma REMBUD na osiedlu Piastowskim
chce realizować kolejne budynki. Na osiedlu Ostródzkim jest sprzeciw mieszkańców, w związku z
powyższym właściciel firmy na spotkaniu z burmistrzem analizowali zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy. Zapisy planu są jednoznaczne i przewidują tam zabudowę wielorodzinną.
Radny Tadeusz Lotz zapytał o pierwszy punkt PIM: w dn. 26.04.2018 r. odebrano naprawy
gwarancyjne wykonane na obiekcie plaży miejskiej przy ul. Kajki. Zapytał, kiedy kończy się okres
gwarancyjny. Czym spowodowane były zniszczenia? Czy zużycie naturalne, czy brakoróbstwo firmy?
Czy zniszczyli ludzie, co będzie jak skończy się okres gwarancji? Kto będzie za to płacił?
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że gwarancja była trzy letnia i kończy się w
tym roku. Zniszczenia, o których wielokrotnie była mowa dotyczą placu zabaw i podestów na plaży. Są
to głównie akty wandalizmu. Nie ma możliwości ustrzeżenia się.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że myśli, że żadna gwarancja nie obejmuje
celowych aktów.
Radny Tadeusz Lotz powiedział, że koszt monitoringu mógłby być niższy od kosztów naprawy.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że docelowo będzie tam kamera. Były tam
zamontowane kamery przenośne, które niestety nie wykryły sprawców.
Wypowiedź poza nagraniem.
Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że monitoring w Iławie nie zdaje egzaminu i jest nieprzydatny.
Kamery są, zdjąć ich nie można bo projekt unijny trwa. Natomiast zejście na plażę od strony ogródków
jest nierówne i mieszkańcy maja problemy.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że jest zrobiona już dokumentacja na
monitoring tej plaży i w najbliższym czasie będzie montaż. Monitoring na plaży nie zdawał egzaminu bo
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go nie było. W innych miejscach, gdzie są kamery w godzinach pracy urzędu i poza godzinami obraz
jest zapisywany i można go odtworzyć. Z policji są często zapytania o udostępnienie obrazu z kamery.
Radny Włodzimierz Harmaciński poprosił o przybliżenie tematu spotkania z ks. Zenonem
Kołodyńskim, Proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla dot. infrastruktury społecznej na os. Ostródzkim
oraz spotkanie z panem Śliwińskim w sprawie terenów pod oświatę.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że pan Marek Śliwiński jest właścicielem
terenu pod zabudowę oświatową. Rozmowa dotyczyła warunków przejęcia terenu pod rozpoczęcie
inwestycji obiektu oświatowego. Spotkanie z proboszczem dotyczyło też tego samego tematu. W planie
jest to teren przewidziany pod cele oświatowe. W tej chwili przeprowadzane są badania dotyczące
demografii dzieci.
Radny Janusz Zaborowski zapytał o spotkanie z kierownictwem Starostwa Powiatowego w Iławie,
Urzędu Gminy w Iławie oraz Powiatowego Zarządu Dróg dot. kontynuacji rozmów w sprawie możliwości
budowy ścieżek rowerowych prowadzących do Szałkowa. Czy ta ścieżka będzie miała pozytywny finał?
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że mieszkanka Iławy zgłosiła się do Starostwa
i tam odbyło się spotkanie bez udziału miasta. Do urzędu zostało skierowane pismo o podjęcie działań
w celu realizacji tej ścieżki. Odbyło się spotkanie z Wójtem i Zarządem Dróg Powiatowych. Cała trasa
została przeanalizowana. Zostanie podpisane porozumienie trójstronne ponieważ właścicielem drogi
jest Zarząd Dróg Powiatowych, ścieżka będzie biegła po terenie miasta i gminy. Miasto wystosowało
pismo do mieszkańców o określenie warunków udostępnienia działek pod budowę ścieżki.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęły pisemne interpelacje.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że chce przekazać prośbę mieszkańców Iławy i gości, aby
oświetlić most światłem LED. Mieszkańcy ulicy Toruńskiej prosili, aby coś zrobić, jest tam dużo błota,
podobnie Sztumska. Toruńska jest nieoznakowana i jak jedzie się Taksi to kierowca nie wie, gdzie ma
jechać. Radna ma zdjęcia zabłoconych ulic.
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że przedstawi temat dotyczący szkolnictwa ponad
gimnazjalnego. Tylko w Liceum Ogólnokształcącym są klasy ogólne. W pozostałych szkołach nie ma
takiej oferty. Radny zainterpelował, aby poszerzyć ofertę edukacyjną w systemie ponad gimnazjalnym
ponieważ sporo młodzieży ze względu na ubogą ofertę wyjeżdża poza granice Iławy. Skierował temat
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również do Młodzieżowej Rady Miasta. Druga sprawa dotyczy wiaduktu nad torami kolejowymi na trasie
16 Iława - Kisielice. Miast powinno się w to włączyć, są próby rozmów o możliwość wykonania tego
wiaduktu. Radny podał przykład, że w innej gminie postawiono wiadukt do dwóch rolników, a tu na takiej
trasie nie zrobiono tego.
Radny Robert Kowalewski zapytał o termin zakończenia malowania znaków poziomych. Jest jeszcze
wiele miejsc, przejść i znaków, które nie są pomalowane.
Radna Elżbieta Prasek powiedziała o znakach pionowych na ulicy Wyszyńskiego przy Multimediach
przy wyjeździe z białego kościoła. Jest tam takie mini rondko, był tam znak, ale go nie ma, kobieta na
obcych rejestracjach pojechała źle. Zapytała kto zajmuje się kontrolą znaków. Jest do tego powołany
Zespół z Przewodniczącym Pankowskim na czele. Zaproponowała przeprowadzenie kontroli.
Radny Wiesław Burdyński powiedział, że mieszkańcy ulicy bocznej od Kardynała Wyszyńskiego w
kierunku pana Listkowskiego mówią, że po położeniu rur gazowych zrobiła się „pustynia”. Zapytał czy z
tą ulicą będzie coś zrobione, utwardzone?

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że most jest w zarządzie drogi krajowej, ale
miasto może prowadzić rozmowy z właścicielem, trudno w tej chwili przewidzieć efekt rozmów. Ulice
Sztumska i Toruńska zostaną przejrzane i w ramach Bieżącego Utrzymania zostaną naprawione.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że szkolnictwo ponad gimnazjalne jest właściwością
Powiatu, niemniej jednak bardzo interesuje się ofertą. 2- 3 lata temu pani burmistrz uczestniczyła w
spotkaniu z panią Kurator Oświaty, panem Starostą i sama osobiście zaproponowała zmianę kierunków
kształcenia, niestety był brak zainteresowania ze strony powiatu. Powiedziano, że robią analizę i te
kierunki, które są, są wystarczające. Miasto ma trochę inną wizję, były na ten temat wielokrotnie
rozmowy. Rozmowy w sprawie pogrzeszenia oferty można ponowić.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że wiadukt jest poza terenem miasta, jest na
terenie gminy. Można ponowić pisma, ale trudno powiedzieć co zostanie zrobione. Prowadzone były
rozmowy z kolejarzami, aby w ramach dodatkowych pieniędzy na likwidację niebezpiecznych
skrzyżowań, można to zakwalifikować. Znaki poziome są dopiero malowane od dzisiaj, zakończenie
przewiduje się 8 czerwca. Co do sprawy zgłoszonej przez panią Elżbietę Prasek to trzeba się przyjrzeć
sprawie. W odpowiedzi na pytanie radnego Burdyńskiego: zawsze przy wydaniu zgody na zajęcie pasa
drogowego ( ul. Piekarska), prowadzący prace, musi doprowadzić drogę do stanu pierwotnego. Jest to
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droga gruntowa nie zapisana w budżecie jako inwestycja. Dopilnowane będzie, aby wykonawca
doprowadził drogę do stanu pierwotnego, aby była przejezdna, potem w ramach Bieżącego Utrzymania
będzie utrzymywana.
Radny Stanisław Milewski powiedział, że większość kościołów jest oświetlonych, kościół „biały”
widoczny z pociągu nie jest oświetlony. Zaproponował zajęcie się sprawą.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że zawsze zajmowali się tym
proboszczowie. Powiedział, że przekaże sugestie księdzu proboszczowi.

Ad.10. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej w terminie, o
którym mowa w Statucie Miasta Iławy nie wpłynął wniosek mieszkańca o wystąpienie na Sesji.

Ad.11. Komunikaty i oświadczenia
Zmiana quorum .
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański ogłosił, że kolejna sesja odbędzie się 18 czerwca o
godzinie 12:00.
Radni na maile otrzymali treść oświadczenia przygotowanego przez Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący KOKSiT Edward Bojko podziękował ICK za zorganizowaną majówkę lotniczą.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że głównym organizatorem lotniczej majówki było
ICSTiR wspierane przez ICK i Komunikację Społeczną oraz wielu innych osób.
Przewodniczący KRGBiF Roman Brzozowski przedstawił film o kapitanie Tomaszu Lewandowskim.
PiS złożyło wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Iławy, pan Tomasz mieszkał w
Stanach Zjednoczonych. radny złożył oświadczenie w imieniu PiS w Iławie, iż w świetle analizy
dotychczasowych uzasadnień dla wniosków o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Iławy, wniosek dla
kapitana Tomasza Lewandowskiego spełniał wszelkie wymogi formalne, a jego osiągnięcia na rzecz
propagowania Iławy bezsprzeczne dlatego bulwersujące i niezrozumiałe jest negatywne zaopiniowanie
przez komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a następnie odrzucenie przez kapitułę wniosku o
nadanie tytułu Honorowy Obywatel Iławy dla kapitana Tomasza Lewandowskiego.
Przewodniczący KOKSiT Edward Bojko sprostował, że nigdy nie wpłynął wniosek na KOKSiT, nie
było to analizowane.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański powiedział, że wniosek był analizowany w
poprzednim miesiącu, czyli w kwietniu.
Wypowiedź poza nagraniem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański powiedział, że wniosek wpłynął od Komisji
Problematyki Społecznej PiS podpisany przez pana Andrzeja Orackiego. Po czym wpłynęło kolejne
pismo, które otrzymaliście państwo, a którego wynikiem jest przygotowane oświadczenie.
Przewodniczący KOKSiT Edward Bojko powiedział, że w ubiegłą środę w ogólnopolskiej telewizji był
znaczny reportaż o Polakach (było ich dwóch),którzy opłynęli kulę ziemską bez zawijania do portów i
jednym z nich był Tomasz Lewandowski.

Ad.12. Zamknięcie obrad LIV Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański powiedział, że wobec zrealizowania porządku
obrad o godzinie 13.15 zamknął sesję i podziękował za przybycie.

Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jolanta Kultys

/-/ Wojciech Szymański
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