Protokół Nr LV/18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 18 czerwca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

LV Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyła się dniu 18 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz. 1510.
Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech

Szymański dokonał otwarcia LV 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.
Nieobecna radna: Elżbieta Lewandowska
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
Burmistrz Miasta Adam Żyliński dokonał wręczenia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Iławy”
panu Stanisławowi Piaskowi. Przedstawił sylwetkę Pana Piaska jako człowieka wiele znaczącego w
społeczności iławskiej. Urodził 1942 roku w miejscowości Ryczywół. W 1973 roku ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach 1961- 1983 pracował jako nauczyciel w iławskich
szkołach. W 1984 roku przeszedł na rentę inwalidzką z tytułu utraty wzorku. Od 2001 roku prowadzi gabinet
terapii manualnej.
Od 1985 r. prowadzi działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących na terenie miasta, gminy,
powiatu i całej Polski. W tym okresie działał jako :
- Przewodniczący PZN Iława – 1985-2010r.
- Wiceprezes Warmińsko – Mazurskiego PZN – 1987-2010 r.
- Inicjator komitetu założycielskiego Iławskiego Klubu Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących „Morena” od momentu założenia klubu w 1998 roku do dnia dzisiejszego piastuje
stanowisko Prezesa.
- Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ,Sportu i Turystyki CROSS – członek
zarządu w latach 1992 – 2006 r.
- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej CROSS – 1999 – 2003r.
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- Od 2001 roku wiceprezes Warmińsko – Mazurskiej Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych.
- Członek komisji narciarstwa , kajakarstwa , strzelectwa laserowego i pneumatycznego CROSS oraz
Związek Kultury Fizycznej OLIMP od 2003 r. do chwili obecnej.
- reprezentant kraju na Mistrzostwach Europy w Trestenie (Republika Czeska) – 2002 r.
- reprezentant kraju na Mistrzostwach świata w kręglach klasycznych w Koszyce (Słowacja) – 2005 r.
- Organizator 27 Ogólnopolskich obozów kajakowych i żeglarskich na terenie Jeziora Jeziorak oraz
Pojezierza Iławskiego.
- Twórca regulaminu i programu Mistrzostw Polski w Kajakarstwie oraz w Strzelectwie Laserowym
Niewidomych i Słabowidzących.
- Organizator Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Niewidomych i Słabowidzących w Iławie.
- Twórca i organizator Regat Żeglarskich dla Niewidomych na Jezioraku o Puchar Wójta Gminy Iława oraz
Memoriału ku pamięci Adama Ćwikły.
- Organizator Zawodów Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski w Strzelectwie Laserowym Osób
Niewidomych i Słabowidzących w Iławie.
- Czynny zawodnik klubu IKS „Morena” w dyscyplinach: kajakarstwo, żeglarstwo, strzelectwo, kręgle
klasyczne, bowling.
- Inicjator wprowadzenia strzelectwa w Polsce jako dyscypliny sportowej dla osób z dysfunkcją wzroku.
Podziękował za dotychczasową działalność i dodał, że wszyscy oczekują dalszej aktywności.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański odczytał treść pisma nadającego tytuł.
Pan Stanisław Piasek podziękował za uhonorowanie go tytułem, najwyższym odznaczeniem jaki
mieszkaniec może otrzymać od swojego miasta. Powiedział, że to zaszczyt, ale również odpowiedzialność.
Przedstawił również rys historyczny swojej działalności. Pochwalił trafne inwestycje w infrastrukturę
sportową. Zakończył wystąpienie pointą „Nie potrzeba wina, nie potrzeba kawy, żeby się zachłysnąć
urokiem Iławy, bo tu woda czysta, a trawa zielona, każdy kto tu bywa, o tym się przekona”.
Radny Edward Bojko wspomniał współpracę z Panem Stanisławem Piaskiem szkole budowlanej.
Pogratulował tytułu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, czy w sprawie porządku chciałby ktoś zabrać
głos.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński poprosił o zdjęcie

z porządku projektu uchwały w sprawie

obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jasielskiej oraz projektu w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
Poddany przez Przewodniczącego Obrad pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały ws. obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jasielskiej został przyjęty
pozytywnie jednogłośnie
Poddany przez Przewodniczącego Obrad pod głosowanie wniosek o zdjęcie z 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 LIV Sesji
4. Informacja na temat aktualnego bezrobocia
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok
a)

odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2017 rok

b)

odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok wraz z
wnioskiem o dzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy

c)

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Iławy

d)

dyskusja

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy absolutorium za 2017 rok
8. 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. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy
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d. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian
klimatu dla miasta Iławy
e. uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
f.

nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej

g.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej

h. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej.
i.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza.

j.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki

k. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Księżnej Dobrawy
l.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza

m. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości
n. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pileckiego
o. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lubawskiej
p. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
q. określenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
r.

wprowadzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok z ze zmianami wynikającymi z nowelizacji
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

s.

rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iławie

t.

ustalenia dyżurów radnych na II półrocze 2018 roku

9.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

10.

Interpelacje i zapytania radnych

11.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

12.

Wnioski mieszkańców Iławy

13.

Komunikaty i oświadczenia
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14.

Zamknięcie obrad LV Sesji

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

Ad.4. Informacja na temat aktualnego bezrobocia

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że temat nie był omawiany na
komisjach. Radni otrzymali materiał pisemny do zapoznania. Poprosił Zastępcę Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy Agatę Steiner-Dembińską o przedstawienie informacji.
Stopa bezrobocia w powiecie iławskim ulega spadkowi- od maja 2017 do maja 2018 roku o 32 osoby.
Stopa bezrobocia powiatu wynosi 4,5%, Olsztyn ma 4%. Spadek stopy bezrobocia jest odczuwalny na
trenie całego kraju. Przyczyny:
- wzrost liczby pracujących,
- demografia, mniej zarejestrowanych absolwentów,
- wzrost liczby osób biernych zawodowo, bezrobocie instytucjonalne (nie opłaca im się pracować)
- problem z opieką nad dzieckiem, dojazdami (bezrobocie infrastrukturalne)
- problemy z mentalnością osób dłużej pozostających bezrobotnymi- problem z płynnym powrotem na
rynek pracy,
Nastąpił wzrost udziału kobiet wśród bezrobotnych- kiedyś była to niewiele ponad połowa bezrobotnychobecnie 62%. Większość to kobiety z małymi dziećmi do 12 miesięcy, samotnie wychowujące dzieci. To
grupa w praktyce niemożliwa do zaktywizowania – są w rejestrze, ale trudno je skierować do pracy. Oferty
pracy dotyczą określonych branż- drzewnej, transport, budownictwo, przemysł rolno-spożywczy.
Stanowiska są typowo męskie z określonymi kwalifikacjami. Iławskie bezrobocie nie jest klasyczne, nie
wynika z za małej ilości miejsc pracy.
Są osoby bezrobotne, które mają oczekiwania, co do warunków pracy i oczekiwania pracodawców, co
do kwalifikacji pracowników. To główny problem naszego rynku pracy.
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PUP też zmienia formy działalności i priorytety, które były do tej pory. Subsydiowanie miejsc pracy,
finansowanie nie jest już tak istotne. Pracodawca oczekuje, że PUP znajdzie osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.
Mając tak duże środki- około 8 milionów – PUP stara się inwestować w kapitał ludzki; szkolenia,
podwyższanie kwalifikacji i działalność gospodarczą. PUP wchodzi w programy specjalne, charakteryzujące
się tym, że poza normalnymi formami wsparcia, jako urząd można wymyślać autorskie elementy i wspierać
rozwiązaniami, których nie ma w ustawie. To się sprawdza w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem.
Takim instrumentem jest np. finansowanie opieki nad dzieckiem, czy poszerzenie możliwości dojazdu do
pracy, bony zachęcające osoby po szkoleniach do zdawania egzaminów. Efektywność tych programów
wynosi 80%.
Pracodawca, jeśli nie ma pracownika, ma kilka ścieżek pozyskania go:
- sięganie do alternatywnych zasobów pracy – zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
- branże męskie zatrudniają kobiety,
- zatrudnianie osób spoza regionu i granicy kraju,
- zatrudnianie osób przebywających w zakładach karnych,
- inwestowanie w technologię,
- podwyższanie warunków pracy i płacy
-- spadek ilości umów cywilnoprawnych na rzecz umów o pracę,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia,
- transfery między zakładami poprzez podkupywanie pracowników.
Zmiany do ustawy mają wprowadzić dużo nowego, nieznany jest jej projekt, ale na pewno będzie miał
ogromny wpływ na działanie PUP. Są starania o nawiązanie współpracy z osobami nie zarejestrowanymi,
biernymi zawodowo i wzmocnienie współpracy z pracodawcami. Od stycznia ruszyła rejestracja
oświadczeń jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców. Poza rejestracją sprawdzane jest, czy te osoby
pracują.

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu
W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radna Elżbieta Prasek zapytała, ilu cudzoziemców pracuje w Iławie czy okolicy.
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Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że na podstawie zarejestrowanego
oświadczenia, osoba otrzymuje wizę, natomiast często nie podejmuje zatrudnienia, ewentualnie w sposób
nielegalny lub wyjeżdża dalej. Do 31 maja zarejestrowanych oświadczeń było 1750, zatrudnienie podjęło
878 osób. Są to prace sezonowe do 6 miesięcy gdzie jest duża rotacja. Wg szacunków na ternie powiatu
jest około 700 osób.
Pracują w branży przemysłowej „Animex”, branża drzewna, hotelarska. Trudno powiedzieć, jaki wpływ
na warunki pracy ma zatrudnienie cudzoziemców, bo oferty są nadal aktywne i osoby, które chciałyby
pracować, mogą podjąć pracę.
Radny Robert Kowalewski zapytał, ile w szpitalu pracuje cudzoziemców.
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że nie mają rejestracji takich
oświadczeń, które dotyczyłyby szpitala.
Radny Jerzy Płuciennik zapytał, czy PUP ma środki na innowacje dla przedsiębiorców.
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że na innowacje to są środki
głównie z funduszy europejskich np. RPO i o to należałoby pytać w urzędzie marszałkowskim. PUP stara
się przyznając dotacje na doposażenie, promować i dotować te przedsięwzięcia, które właśnie wiążą się z
innowacją. Kolejnym wsparciem innowacji jest fundusz szkoleniowy, gdzie PUP finansuje szkolenia
pracowników już zatrudnionych.
Radny Jerzy Płuciennik powiedział, że interesuje go konkretny pieniądz na maszynę, a pracownika
sam wyszkoli.
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że PUP ma założenia ustawowe, ale
te przedsięwzięcia są u nas promowane.
Radny Jerzy Płuciennik powiedział, że u marszałka nie ma tych środków- to jest fikcja. Przedsiębiorca,
który zakupuje maszynę, będzie zatrudniał więcej pracowników, Polaków a nie Ukraińców.
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że przedsiębiorca, który chce
zakupić maszynę na innowację, może skorzystać z dotacji na doposażenie stanowiska pracy. Może
skorzystać z dofinansowania zatrudnienia pracownika. Nie ma tylko ścieżki na innowację. Te środki są w
wysokości 20 tys. i można z nich korzystać.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał o współpracę ze szkołami, co do kształcenia w odpowiednich
zawodach, bo pracodawcy narzekają na szkolnictwo, które nie jest dostosowane do potrzeb rynku.
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Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że jeśli są to braki w kwalifikacjach,
które można uzupełnić szkoleniami, to nie ma problemu można oddziaływać nimi, na rynek pracy,
finansować szkolenia, ale są branże i kierunki, których szkolenie nie zastąpi. PUP współpracuje ze
szkołami, jeśli chodzi o zwiększenie świadomości uczniów i rodziców, informowanie o kierunkach
przyszłości, które są teraz potrzebne, ale i te potrzebne za 5-10 lat. Przez PUP przechodzi opiniowanie
nowych kierunków szkolnych –rada rynku pracy. Decyzja o otwarciu czy zamknięciu kierunków i naboru
tych osób, nie zależy od PUP- PUP może zachęcać i wskazywać te kierunki.
W zastępstwie szkoły zawodowej jest przygotowanie praktyczne nauki zawodu- są to dwuletnie
działania. Osoba może zdawać egzamin czeladniczy, ale dotyczy to tylko określonych branż.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że jako pracodawca

zauważa, że nie ma osób

wykwalifikowanych w danej branży. Pracodawcy próbują sobie radzić podnosząc pensje, ale też nie można
tego robić w nieskończoność, bo po pewniej analizie bardziej opłaca się zainwestować w technologię
zastępującą kilka osób.
Dziś, aby stworzyć stanowisko pracy PUP proponuje 20 tysięcy. Czy planuje się podnieść tę kwotę?
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że kwoty te wynikają z ustawy i
miało służyć to wsparciu tych przedsiębiorców, którzy nie korzystają ze środków unijnych. Są zapowiedzi,
że w nowej ustawie dotacje również będą zmieniane. Jest również dwuletni okres utrzymania stanowiska
pracy. Pracodawcy w obawie o utrzymanie takiego stanowiska, rezygnują nawet po przyznaniu takiej
dotacji. Zwiększenie jest możliwe poprzez program specjalny.
Radny Grzegorz Przytuła zapytał, ile w ostatnim roku było wydanych opinii, co do utworzenia nowych
kierunków w szkołach powiatu iławskiego.
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że PUP przygotowuje materiał, po
wpłynięciu wniosku a opiniodawcą jest Powiatowa Rada Pracy. W tym roku nie było wcale takich wniosków.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier zapytała o najbardziej poszukiwane zawody i w jakich kierunkach
powinny kształcić szkoły.
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że o zawodach można mówić w
kontekście dzisiejszego dnia i tego, co będzie za 5-10 lat. Obecne pokolenie, które urodziło się w latach
2005-2010, będzie pracowało w zawodach, które są jeszcze nie znane i w 70% jeszcze nie istnieją. Powiat
nie jest odcięty od reszty świata, pewne rzeczy można przewidzieć jak rozwój branży zielonej związanej z
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ekologią, srebrnej- związanej z usługami opiekuńczymi, branża związana z technologia, rozwojem IT i
globalizacją i podróżami. Duży nacisk jest na kierunki techniczne i informatyzację. W przypadku planowania
bezpieczniejsze jest planowanie globalne i kierunki techniczne jak najbardziej mają sens.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański odniósł się do wypowiedzi dotyczącej kobiet, które nie są
zainteresowane podjęciem pracy, ze względu na wychowywanie dzieci, że musimy zmienić mentalność, że
wychowywanie dzieci, to też jest praca, bo jako ojciec wielodzietnej rodziny, coś może na ten temat
powiedzieć.
Zastępca Dyrektora PUP Agata Steiner-Dembińska powiedziała, że oczywiście jeśli jest to wybór
kobiety to jak najbardziej tak, należy mu kibicować a natomiast bardzo często jest to przymus, bo kobieta
chciałaby pójść do pracy, a nie może i w tym momencie należy wspierać takie kobiety.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że w tym przypadku jak najbardziej.
Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania informacji na temat
aktualnego bezrobocia została przyjęta pozytywnie jednogłośnie
Zmiana quorum -18 radnych
Ad. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017
rok
1. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2017 rok
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Iławy
za 2017 rok przedstawiła Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-249/18 Składu Orzekającego RIO z dnia 19 kwietnia 2018 roku w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Iławy sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu

2. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok wraz z
wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy

9

Protokół Nr LV/18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 18 czerwca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy
Sochacki
Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok stanowi
załącznik nr 5 do protokołu

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 6 do protokołu

3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Iławy
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta Iławy odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Sochacki
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-362/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Iławie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy z tytułu
wykonania budżetu w 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu

4. dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami
Radny Ryszard Kabat powiedział, że uważa, że absolutorium dla burmistrza w tej formie, która jest
obecnie w ogóle nie ma sensu. Absolutorium jest za wykonanie budżetu za 2017 rok. Zapytał, jak można
nie wykonać budżetu miasta, który jest nowelizowany na każdej sesji na wniosek burmistrza. Burmistrz
musiałby się bardzo, bardzo starać, żeby nie wykonać budżetu. Zdaniem radnego, jest to głosowanie, które
jest niepotrzebne.
Dodał, że w związku z tym, że częściowo nie zgadza się z polityką burmistrza, przede wszystkim jeśli
chodzi o politykę mieszkaniową i kontenery, gdzie uważa, że został złamana dyscyplina finansów
publicznych. Gdyż zapłacono za kontenery około 1,5 roku temu, ale tych kontenerów nie widać i nie wiemy
gdzie są. Wydaje się, że miasto skredytowało budowę tych kontenerów, bo przez cały czas ich nie widzimy.
Nie tak to powinno być i radny uważa, że zostały złamane przepisy. Nie zgadza się również z wykupem
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mieszkań przez miasto od deweloperów. Uważa, że miasto powinno budować swoje mieszkania i byłoby to
taniej- deweloperzy sobie świetnie radzą, sprzedając mieszkania na rynku. Nie zgadza się również
z niektórymi zakupami i wykupami nieruchomości oraz niektórymi inwestycjami. W związku z tym
z przykrością, ale nie będzie mógł poprzeć burmistrza przy udzielaniu absolutorium za 2017 rok.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że to rok 2017, mijają 4 lata i się żegnamy. Burmistrz miał do
tego prawo, że ze swoją ekipą zaproponował pewną wizję na funkcjonowanie naszego miasta
i ją realizował. Nie odbiera mu tego prawa, bo zarówno większość rady jak i burmistrz skutecznie ją
realizowało. Dodał, że również nie zgadza się, czemu wielokrotnie dawał wyraz proponując pewne
poprawki, ponieważ posiadamy mechanizmy i narzędzia aby budować mieszkania, a my je kupujemy.
Burmistrz, widać to wyraźnie postawił na miasto wizerunkowe. Wielkie pieniądze około 40 mln złotych
wydajemy na pasaże, ścieżki rowerowe, krainy szczęśliwości jak to powiedział pan burmistrz. Jak
naprawdę wygląda Iława- posiadamy 34 budynki, z czego tylko 6 posiada centralne ogrzewanie. To jest
prawdziwy wizerunek Iławy. Dwa budynki nie posiadają kanalizacji. Pięć budynków nie ma instalacji
gazowej. To są dane otrzymane od prezesa ITBS. Nie wybudowano ani jednego mieszkania komunalnego,
ani socjalnego przez te 4 lata jak tu jesteśmy radnymi.
Dziś otrzymaliśmy informacje na sesji, że kobiety z dziećmi siedzą w domu bo mamy jeden żłobek.
Taki jest wizerunek Iławy. Zapytał, czy ktoś był w przedszkolach i widział; tam robi się aukcje na to, by mieć
na podstawowe potrzeby bieżące, na farby. Płoty malują rodzice. Czy widział ktoś, jak wyglądają place
zabaw- to jest prawdziwy wizerunek. A szkoły – my jesteśmy w XXI wieku, są tablice interaktywne i trzeba
w tym duchu wychowywać młodzież. Dzieci chodzą z tornistrami do szkoły, jakby nie można było szafek
zrobić. Że państwo nie każe, ale my to możemy zrobić i postanowić.
Burmistrz postawił na wizerunek, ten wizerunek realizuje, wydaje ogromne pieniądze, które będziemy
spłacać a Iława jako miasto funkcjonalne, widzi się bardzo źle. Dlatego nie będzie głosował za udzielaniem
burmistrzowi absolutorium.
Radna Janina Okołowska zapytała, czy przyszła na sesję w sprawie zatwierdzenia budżetu miasta,
czy na sesję w sprawie oceny wykonania zatwierdzonego przez radnych budżetu. Wystąpienia kolegów
radnych powinny mieć miejsce w momencie ustalania budżetu, tam był czas nie przyjęcia i nie zgadzania
się z polityką. A dziś ta polityka jest realizowana. Więc jeśli już radni tak mówią, to mogą zarzucić, że coś
nie zostało zrobione, nie wykonane, zrobione źle a nie nie zgadzanie się ogólnie z polityką. Politykę
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wyrażamy poprzez przyjęcie budżetu. Takie mamy prawo, nikt od wielu lat nie zmienił systemu oceniania
pracy osób rządzących gminą czy powiatem, samorządem tylko poprzez ocenę wykonania budżetu. I nie
nam tu co dyskutować i się nie zgadzać z zapisami lub nie zgodzić z polityką ogólną i zapisami
ustawowymi, ale dziś jest absolutorium i faktycznie będzie zgoda tak czy nie, ale będzie to ocena pracy
sprawozdania z wykonania, które wynika z zapisów budżetowych. Czy będzie ten budżet 100 razy na
przestrzeni roku zmieniać- taka jest procedura i jej nie zmienimy. W ocenie radnej należy się skupić nad
ocena i sprawozdaniem z wykonania budżetu, a nie samym budżetem, bo to miało miejsce już dawno.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że odniesie się do wypowiedzi radnego
Kabata, którego bardzo szanuje za kulturę i merytorykę, ale nastąpiła drobna manipulacja. Stwierdzenie, że
jeżeli budżet jest zmieniany na każdej sesji to trudno go nie wykonać. Proszę zauważyć, że budżet nie był
zmieniany w kierunku jego kurczenia. Gdybyśmy co miesiąc zaczynali od zmniejszania dochodów, tego że
nie uzyskujemy odpowiednich wpływów i pod koniec roku na każdej sesji budżet zostaje zwijany. Natomiast
w sytuacji, kiedy budżet zmieniany był dlatego, że otrzymaliśmy pieniądze od marszałka, z Warszawy, na
jakieś programy- to nic dziwnego, że ten budżet był rozszerzany i wpływy do tego budżetu co raz większe.
Czyli w tym momencie realizacja tego budżetu stawałaby się co raz trudniejsza. Uważa, że ten argument
był mocno chybiony.
Radny Ryszarda Kabat powiedział, że nie może być tylko mowy o wpływach, które są jakie są.
Generalnie zakłada się, że są wpływy własne i dochody, które otrzymujemy z programów operacyjnych,
gdzie wiadomo, że to trzeba zmieniać, bo są te zmiany konieczne. Ale dużo zmian jest na wniosek
burmistrza, bo wymyślił że wprowadzamy jakąś inwestycję, jest przetarg który niestety wychodzi dużo
drożej i od rady należy decyzja czy wchodzimy w to czy nie. Radny dodał, że najczęściej uważał, że należy
zrobić drugi przetarg, burmistrz nie, bo dajemy większe pieniądze. W związku z tym, ma tę świadomość i o
tym mówi, że absolutorium w tej formule nie ma sensu, bo burmistrz wykona ten budżet jako zgłaszający
zmiany, ma większość radnych w związku z czym, każda zmiana przechodzi i nie ma żadnego problemu.
W związku z tym, że radny przy wielu zmianach się nie zgadzał, bo uważał, że to jest niepotrzebne, ma
prawo chociaż w ten sposób wyrazić swoje zdanie.
Radna Anna Zakrzewska zwracając się do

radnego Kabata powiedziała, że była z nim w

poprzednie kadencji, były zmiany w budżecie, były różne przesunięcia i inne rzeczy robione i nigdy nie
widziała, aby radny nie zagłosował za wykonaniem budżetu i zawsze był za.
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Radny Edward Bojko odnosząc się do wypowiedzi radnego Brzozowskiego powiedział, że będzie
głosował za absolutorium, za to że burmistrz dba o wizerunek naszego miasta. Dziwi się radnemu
Kabatowi, że teraz mówi o zadaniach komunalnych, które powinien realizować burmistrz jak był członkiem
zarządu miasta, głosował za tym, aby te zadania przekazać wyspecjalizowanym firmom do ITBS. ITBS
buduje- proszę pojechać Ostródzką i zobaczyć piękne osiedle. Na Brzozowej powstały piękne budynki i
miasto pięknieje. Dlatego będzie głosował za absolutorium.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński „Bez żadnych osobistych wycieczek, bez żadnego zdziwienia
chociaż czasami mam wrażenie, że poruszamy się w dwóch przestrzeniach życia publicznego jak w
matrixie. Te 40 milionów złotych o których radny Brzozowski wspomniał, to jest bicie rekordu jeśli chodzi o
Iławę

o

charakterze

wielowątkowym,

gdzie

również

pojawiają

się

elementy

związane

z funkcjonalnością tego miasta, nie można się tylko zapatrywać na lasek miejski czy na ciąg pieszo
rowerowy wzdłuż Iławki, ignorując fakt, że realizujemy też centrum aktywności społecznej na ulicy
Jasielskiej kompletnie aktywizując tamtą ulicę, która byłą tematem niezwykle wstydliwym przez całe
pokolenia w Iławie. Nie można pominąć faktu, bo była mowa o kondycji naszych szkół, że równocześnie
powtarzając przetargi 5 razy, zdecydowaliśmy się na termomodernizację dwóch budynków na raz- Szkoły
nr 2 i 4, gdzie te tablice interaktywne o które się radny upomniał dawno już tkwią w przedszkolach i
szkołach dawno już cieszą umysły. Utrzymaliśmy ciężar reformy, nie raz o tym dyskutowaliśmy i staramy
się przez to przebrnąć bardzo bezboleśnie. Patrzymy przez palce na to, że klasy poszczególne w szkołach
mają po kilkanaście uczniów, tylko po to, aby ratować stan. Znam tę śpiewkę, mniej więcej wiem, jak będzie
retoryka wyborcza. Pamiętam jak w 2002 roku w wyborach podnoszono temat, jak to burmistrz jest tylko od
chodników i krawężników. I później przez kilkanaście lat kompletnie zaniedbano wszystkie osiedla i dziś
spijam tę śmietankę. Staram się nadrobić poszczególne dzielnice i w każdej zrobić coś dobrego. Utrzymuję,
że z uwagi na absorpcję europejską, na to co się dzieje w RPO, gdzie musimy się dostosowywać do
propozycji tego urzędu marszałkowskiego, że my sobie cos wymyślimy w naszych głowach i będziemy to
jak czołg realizować, bo na to nie dostaniemy żadnych pieniędzy. Pewnie nie dostaniemy w następnej
kadencji czy ja czy ktokolwiek inny będzie realizował szkołę podstawową na osiedlu Piastowskim – to jest
klasyczny przykład tego, że trzeba to zrobić w własnych środków. Jeszcze o budownictwie mieszkaniowymnikt inny a właśnie Ryszard Kabat powinien mieć gorzki posmak tego, jeśli chodzi o doświadczenie jakie
zdobywa, jeśli chodzi o rynek budowlany, to co się dzieje z próbą realizacji szkoły specjalnej, gdzie w
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tempie geometrycznym ta wartość w każdym przetargu rośnie. Proszę mi to merytorycznie wytłumaczyć,
skąd nadzieja i przekonanie, że gdybyśmy my realizowali budownictwo komunalne, to nagle stanie się tak,
że pozyskamy firmy, które będą tanie i efektywne. Nie mamy firmy budowlanej w ramach naszego ustroju
samorządowego, która by za nas wykonała tę pracę. Musimy taką propozycję wrzucić na rynek, a jaki on
jest wszyscy doskonale wiemy. Przekonaliśmy się o tym, kiedy próbujemy zrealizować budynek ITBS obok
zakładu drobiarskiego, obok pól filtracyjnych, bo musimy to zrealizować o czym będzie jeszcze dziś mowa,
bo trzeba wzmocnić ITBS- co to znaczy pobudowanie budynku ITBS-owskiego w tym przypadku naszymi
siłami. Dając ponad 1 mln złotych na infrastrukturę, nadal drżymy czy uda nam się osiągnąć cel w postaci
odpowiedniego czynszu, do zaakceptowania przez potencjalnego lokatora. Dla nas zakup w pakiecie
mieszkań jest błogosławieństwem, tak ja to odbieram w tych kategoriach, nie oskarżeniem że my cokolwiek
marnujemy. W wielu innych miastach jest to popis medialny, jeśli ktoś kupuje pakiet mieszkań, tymczasem
u nas jest to element oskarżania.
Jeśli chodzi o merytorykę wyborczą to dobrze, że dziś tego wysłuchał, bo jeszcze raz podkreśla to
nie jest tylko poprawa wizerunku miasta, to jest jego zdecydowana funkcjonalność, nowoczesność i
kapitalne recenzje jakie zbieramy na każdym kroku, w każdej dziedzinie z zewnątrz. I to jest subiektywna
ocena tego, jak wykonujemy budżet i co z tego wynika.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że burmistrz trochę manipuluje, bo rzeczywiście teraz na rynku
jest tak, że ceny inwestycji budowlanych bardzo wzrosły, ale to teraz od 3-4 miesięcy. My mówimy o
decyzjach, bo teraz się przekonaliśmy przy okazji budowy szkoły specjalnej, gdzie rzeczywiście są wyższe
kwoty. W momencie podejmowania decyzji, to wcale tak nie było. Jeżeli ceny budownictwa tak wzrosną to i
ceny mieszkań sprzedawanych przez deweloperów też wzrosną, bo generalnie jest taka zasada, czy
budujemy czy kupujemy, zawsze to będzie dylemat, gdzie i co powinno robić miasto.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że teraz ona użyje określenia, że kolega
trochę zmanipulował, bo sytuacja nie jest od 3 miesięcy, bo od 3 miesięcy to może starostwo ma taką
wiedzę robiąc swój przetarg, bo niewiele przetargów robi. Miasto robi tych przetargów bardzo dużo, i już od
ubiegłego roku jeśli nie dłużej, każdy przetarg wychodzi o wiele więcej, jeśli w ogóle zgłoszą się chętni do
udziału w przetargu, bo o niech jest co raz trudniej. Co raz częściej jest tak, że nie kończymy na jednym
postępowaniu dla jednej inwestycji, tylko 2 albo 3 razy należy go powtarzać, żeby trafić w ogóle na
wykonawcę.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że 34 budynki mieszkalne są od lat odnotowane
w ewidencji, jako wyrzut sumienia, jako wykaz mieszkań niesprzedwalanych i z boku wykazu jest
adnotacja, co z tym budynkiem zrobić dalej- albo go rozebrać, albo go wyremontować, albo sprzedać. Nie
można zarzucać, że my w tej sprawie nie robimy nic, bo to nieprawda. Opróżniono Królowej Jadwigi 12a, w
trakcie jest opróżnianie Wojska Polskiego 24. Dziś przedmiotem szczególnej troski i uwagi jest to, co się
dzieje na Jasielskiej 1e

i Wiejskiej 2d. Przygotowywane są kolejne budynki krok po kroku; dwa do

sprzedaży Ostródzka 2 i Mazurska 2. W przekonaniu burmistrza, w tej materii dzieje się dokładnie na
odwrót i nigdy wcześniej tak się nie działo. Sztuka zarządzania miastem to próba nie odpuszczania
żadnego z zagadnienia, tylko w sposób równomierny, zrównoważony próba posuwania się do przodu. I tak
to jest robione zarówno w sferze zasobów mieszkaniowych jak i opuszczonych dzielnic, jeśli chodzi o
łączniki i niedokończone ulice, a jednocześnie dźwiganie ciężaru, który jest ogromnym wyzwaniem, jeśli
chodzi o środki europejskie. Jesteśmy dziś liderem w całym województwie, wszyscy patrzą z ogromną
zazdrością na Iławę, bo wszystko czego się dotkniemy jest realizowane. Z piątku decyzja o tym, że
ekomarinę, jeśli chodzi o szkółkę żeglarską, będziemy realizować bo dostaliśmy pieniądze- 25 czerwca
będzie podpisana umowa. To samo jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, asfaltową, oświetloną
wyprowadzającą na Kamień od strony ulicy Zalewskiej. Aplikujemy ośrodki na termomodernizację na całe
budynki na ulicy Jasielskiej, by nawiązały swoja struktura i wyglądem i funkcjonalnością do Jasielskiej 3.
Przygotowany zostanie wykaz osiągnięć samorządu iławskiego, gdzie przypomnieć trzeba słowa radnego
Kabata, powiedziane na początku kadencji, że są to wielkie ambitne zadania i zobaczymy co z tego
wyjdzie – to wychodzi. Tylko trzeba się dostosować do możliwości zewnętrznych, bo to nie jest tak, że się
coś wymyśli i będzie uparcie do tego dążyć. Dziś jest temat biblioteki po domu weterana, obserwujemy to
jak zmieniając nazwę i program tego obiektu dostosować się do możliwości w RPO. Szczęście sprzyja
lepszym i z tym problemem też sobie poradzimy.
Radny Roman Brzozowski powiedział, ze najgorsze pytania są te niezbadane, bo nie można się do
nich ustosunkować. Pan Burmistrz świetnie to wykorzystał. Zwracając się do Burmistrza powiedział, że
owszem aplikujemy, ale zwraca uwagę że praca dobiega końca w październiku czy listopadzie i w swojej
ocenie brał pod uwagę to, co zostało dokonane, a nie co zamierzamy.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jest zwolennikiem tezy, że miasto musi być
rozpędzone, musi mieć pęd niezależnie od składu rady czy burmistrza, ani na sekundę nie można
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powiedzieć, że sobie odpuszczamy, bo tak się nie pracuje. Każda aplikacja, nawet taka zasygnalizowana to
są już wydane pieniądze w budżecie i o tym też trzeba mówić przy takich okazjach jak udzielenie
absolutorium.
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że jak zwykle bardziej doceniają nas ludzie z zewnątrz, niż
my sami doceniamy to, co udało się zrobić.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański

poddał pod głosowanie uchwałę

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 16 głosach ,,za” i 2wstrzymujacych podjęła uchwałę w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok - stan Rady Miejskiej 21 radnych,
obecnych na Sesji 18 radnych, głosowało 18 radnych.

Uchwała Nr LV/474/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad.7. Podjęcie uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy

absolutorium

za 2018 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański

poddał pod głosowanie uchwałę

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy absolutorium za 2017 rok

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 16 głosach ,,za” i 2 głosach wstrzymujących podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy absolutorium za 2017 rok - stan Rady
Miejskiej 21 radnych, obecnych na Sesji 18 radnych, głosowało 18 radnych.
Uchwała Nr LV/475/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy absolutorium za 2017 rok
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Zmiana quorum 19 radnych
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
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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. Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska przedstawiła szczegóły zmian,
które były wprowadzone do budżetu po 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

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Grzegorz Przytuła nawiązał do nowej inwestycji, jaką ma być budowa szkoły i wcześniejszej
rozmowy, że miałaby ona zastąpić jedną ze szkół istniejących już, czy będzie to szósta szkoła.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że te 20 tysięcy jest na uzgodnienia z właścicielem, jest
już wycena tego gruntu 2,95 ha, aby móc rozpocząć procedurę tego konkursu architektonicznego.
Uruchomiony proces potrwa kilka lat, zamiana gruntu bo gmina nie ma 4 milionów na wykup terenu
konsekwencją konkursu będzie zwycięzca, który opracuje dokumentację. Realnie oceniając sytuację mowa
jest o pojawieniu się wykonawcy na przestrzeni 4 lat. Na spotkaniu w SSP nr 4 pojawił się ten wątek i
nauczyciele są bardzo zainteresowani przeniesieniem szkoły w całości. Będzie to przewidywalne i
precyzyjne przeniesienie szkoły na przestrzeniu lat. To, co się dzieje jeśli chodzi o geografię palcówek
wychowawczych w mieście, nie jest w stanie udźwignąć krytyki. Są trzy szkoły w jednym rzędzie, za torami,
a tam jest ogromny problem. Były głosy za usprawnieniem dowozu dzieci z innych części miasta, ale
Osiedle Piastowskie jest pozbawione w ogóle infrastruktury społecznej, której szkoła jest ważnym
elementem. Obecnie mieszkańcy w ramach jakichś konsultacji spotykają się na plebanii. Popołudniami
takie obiekty mogą być otwarte dla pozostałych mieszkańców, nie tylko na dzieci w wieku szkolnym.
Wszystkie argumenty przemawiają za i powinniśmy ten proces uruchomić, bo najważniejsza jest decyzja.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że w chwili obecnej trudno rozstrzygnąć czy
będzie to piąta szkołą czy szósta, bo nie wiadomo czy nie pojawi się wyż i będzie potrzebna szósta szkoła.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że obecnie w oświacie panuje etap chaosu, potrzeba 2-3
lat, aby klasy się zapełniły i to jest dobry czas na podjęcie takiej decyzji. Obecny rynek budowlany jest
niekorzystny, to te cztery lata, po absorpcji europejskiej jak spadnie nasycenie rynku inwestycjami
europejskimi, to będzie dobry czas, aby realizować szkołę. Będą starania na dofinansowanie tego obiektu,
a to jest bardzo trudne, bo szkoła powstaje na terenie miejskim. Przynajmniej na obiekty sportowe będzie
można jakieś środki pozyskać.
Radny Edward Bojko powiedział, że negatywnie ocenia pomysł likwidacji Szkoły nr 4, bo jest tam 600
uczniów a przewidziana jest na 420 i należy dążyć do współczynnika zmianowości 1-0. A we wszystkich
szkołach iławskich jest 1-4 lub 1-5. Ta szkoła przyda się jako szósta, ale jest jeszcze czas na
rozstrzygnięcie.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał, czy wydłużenie okresu budowy do 6-7 lat nie spowoduje, że
to osiedle się zestarzeje i dzieci będzie co raz mniej i przy niżu demograficznym okaże się, że nie jest tam
potrzebna.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że na przykładzie osiedla Lipowego widzi, że jest coś
takiego jak wymiana pokoleniowa, ale nie można się tym sugerować, bo to zjawisko dotyczące każdego
rejonu. W sensie geograficznym jest to rzecz, na którą miasto musi być stać i nie może to być wymuszane i
ważne, aby była ta szkoła na miarę XXI wieku.
Nie wolno używać określenia „likwidacja”, tylko mowa o przeniesieniu przy pełnej akceptacji rodziców i
nauczycieli, bez wymuszania, bo obecna sytuacja jeśli chodzi o rekrutację, odbija się na organie
prowadzącym. Przebiega to ciężko, a należy to zrobić.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że inwestycja jest bardzo potrzebna i lepiej późno niż wcale.
Gdyby szkołę zaczęto 4 lata temu, to już byłby kończona. Ostatnia szkoła w Iławie pobudowana była za
czasów komuny. Gdy rano jedziemy przez Iławę, to widać wędrówkę matek z dziećmi. Inicjatywa jest jak
najbardziej dobra, ponieważ szkoła wyjdzie do mieszkańców osiedla, a osiedle jest perspektywiczne. Nie
znane mu są wyniki prowadzonych analiz, ale na pewno uzasadniają tego typu inwestycję.
Wiceprzewodnicząca Rady Anna Zakrzewska zapytała, czy radny zgłaszał do budżetu, przez te 4
lata, budowę tej szkoły.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że ta informacja jest zawarta w protokołach. Dodał, że zgłaszał
różne propozycje prospołeczne.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jesteśmy na etapie przyjmowania dokumentacji
dotyczącej Mopsika gdzie ma powstać żłobek na 78 miejsc, który uwolni przestrzeń w przedszkolu
integracyjnym. Będzie aplikacja do ministerstwa o środki krajowe, zgodnie z polityką tego rządu. Żłobek
położony centralnie w Iławie to niedaleka przyszłość. Mopsik po części będzie miał siedzibę na Jasielskiej,
a także jeśli będzie realizacja biblioteki w budynku Weterana, to jest również to perspektywa dla tej
organizacji.
Radny Stanisław Milewski powiedział, że cieszy go, że radny Brzozowski chwali czasy PRL, ale nie
było potrzeby, aby budować szkoły po tym okresie. Teraz jest taka potrzeba i burmistrz podchodzi do tego
realnie. Radny dodał, że jest za taką inwestycją.
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji
19 radnych, głosowało 19.
Uchwała LV/476/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 20182029 stanowi załącznik nr 10 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

Dyskusję nad powyższym zagadnieniem przeprowadzono punkcie 8a)
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
budżecie Miasta Iławy na 2018 rok . Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19 radnych, głosowało 19.
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Uchwała LV/477/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy

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

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ustalenia wynagrodzenia
Miasta Iławy

Burmistrza

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Negatywnie
3 przeciw
4 wstrzymujący

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Negatywnie
4 przeciw
1 za
1 wstrzymujący

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radny Ryszard Kabat powiedział, że nie będzie się wypowiadał na temat wysokości pensji, bo zrobił to
4 lata temu, był przeciwny, bo uważał że jest za wysoka. Stwierdził, że jest samorządowcem, czuje się nim i
uważa, że polityka nie powinna być przenoszona na poziom samorządu, szczególnie gminnego czy
powiatowego. Nie powinno być tak, że decyzja jednego pana powoduje, że w całym kraju obcinane są
pensje samorządowcom.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że zmarszczył brwi i radny ten gest pewnie
zauważył, zdziwiła go ”decyzja jednego pana”, bo sejm nasz składa się z 360 osób.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że może uważać, że to jest decyzja jednego pana. Nie może być tak,
żeby samorządowcy odpowiadali za błędy rządu, bo wiemy, że rząd nabroił dając sobie drugie pensje a
odpowiadać za to mają samorządowcy. Zdaniem radnego, jeśli chodzi o wysokość pensji włodarzy,
powinni decydować mieszkańcy poprzez radnych i wnosi, aby w związku z tym, tej uchwały nie
podejmować.
Dodał, że w „Rzeczypospolitej” był artykuł, opinia prawna wrzucona przez samorządowców miażdżąca
to rozporządzenie, że jest niezgodne z ustawą o pracownikach samorządowych, konstytucją i kartą
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pracownika samorządowego. Według tej opinii radny uważa, że to jest niezgodne i będzie głosował
przeciw.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że prosi radnego o wyjaśnienie, co znaczyło
to jednoosobowe podjęcie decyzji bo wie, że jest to decyzja większości parlamentarnej i prosi o wyjaśnienie
tego słowa.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że można się domyśleć o kogo chodzi.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że nie jest osobą specjalnie domyślną i
chciałby, aby to jednak padło.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że może warto szerzej spojrzeć na problem- najniższa krajowa
obecnie to 2 100 złotych brutto. Mieszkańcy zarabiają na rękę 1700-2000. Należy się zastanowić czy przez
pewien czas nie powstały grupy uprzywilejowane – myśli o rządzących samorządach- które poszybowały w
stosunku do mieszkańców. I ważna jest refleksja.
To jest parytet rządu, że ustala górne stawki zarobków. Wkrótce będziemy ustalać stawkę za wywóz
nieczystości, ponieważ to jest w naszych kompetencjach i musimy takie decyzje podejmować i taką decyzje
podjął rząd.
Pewną częścią wynagrodzenia jest wysługa lat. Do niedawna pracownicy administracji, mieli wysługę lat
wliczana do pensji zasadniczej. Na komisji wyjaśniono, że to już jest nieaktualne chociaż radna Jackowska
twierdzi, że jest w posiadaniu list płac z maja, gdzie to jednak jest do wysługi lat wliczane. Radnej nie ma i
takiej listy nie dostarczyła i mógł być wprowadzony w błąd. Pałca zasadnicza 4800 zł plus składniki
dodatkowe dają odpowiednią kwotę. Zwracając się do burmistrza powiedział, że i tak jako burmistrz nic nie
straci, ponieważ mając wyższą pensję brutto, wcześniej wchodził w wyższy próg podatkowy.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że zgadza się że nie powinno się ingerować
w sprawy samorządowe i na temat ustawy ma swoje zdanie ale przypomina, że to nie jest coś nowego, że
rząd narzuca górny limit. Do tej pory też, był górny limit ustalany przez poprzedni sejm, więc to nie jest
jakaś nowa ingerencja, o czym pragnie przypomnieć. Wszystkie poprzednie władze też ustalały górny limit
zarobków burmistrzów.
Radny Edward Bojko powiedział, że nasz rząd formą rządzenia krajem przypomina były Komitet
Centralny- wymyślą, większość przegłosuje i ingeruje w nasze sprawy, samorządu terytorialnego, dlatego
też będzie przeciwny.
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Wiceprzewodnicząca Rady Anna Zakrzewska powiedziała, że skoro wyszło rozporządzenie
niezależnie od tego, czy się podoba czy nie, to powinniśmy je respektować. Jeśli się okaże niezgodne z
przepisami prawa, to burmistrz otrzyma zwrot pieniędzy, co jest bardziej korzystne niż zwracanie pensji.
Radny Wiesław Burdyński powiedział, że powtórzy to, co na komisji forsowali z radną Zakrzewska , że
projekt przedkłada burmistrz, bo nie chce iść na wojnę z wojewodą. Będzie to podlegało rozważaniu przez
sądy. Skoro jest to zarządzenie, skoro proponuje to burmistrz i podkreśla, że jest to rok wyborczy, co nie
jest bez znaczenia, to on tez jest za tym aby postąpić zgodnie z rozporządzeniem, bo łatwiej późnej
otrzymać te pieniądze niż je zwracać.
Dodał, że czytał maile wystosowane przez ZMP i nie należy się dziwić, patrząc kto w tych miastach
rządzi, jaka opcja i oni są do tej pory generalnie przeciwni, ale to ze względów politycznych. /wypowiedz
poza mikrofonem/.
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Parsek powiedziała, że to o czym teraz mowa to polityka, a w
samorządach polityka powinna być poza nimi. Powinno się robić tak, aby było dobrze i bez polityki się nie
da. Ale jak polityka zaczyna ingerować tak głęboko, to zaczyna robić się bałagan, czego jesteśmy
dowodem. Za chwile będziemy musieli chodzić tak, jak pewna opcja polityczna będzie nam kazała. Dodała,
że uczyła się, studiowała i pracowała pod dyktandem tej opcji, która padła, niektóre osoby, które to ustalały
wiszą na ścianie wyróżnione i teraz wracamy do punktu wyjścia. Tego się obawia, bo tu zaczyna grać
polityka, a czy ma ona rządzić gminą. Wyjaśniła, że nie jest tak, że ona się nie zgadza ze wszystkim z
opcją rządzącą. Poprosiła, aby zwrócić uwagę jak te ustawy są podejmowane- dziś rozstrzyga się art.. 7
Parlamentu Europejskiego- jak to się dla nas skończy. Mówimy o pieniądzach, że będziemy mieli z Unii,
ale czy my je dostaniemy. Nie wiadomo jak to się potoczy, to jest właśnie polityka.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański odpowiedział radnej, że różnica polega na tym, że te
osoby które tam wiszą i były ustalane przez pewne gremia, które się samo wybierało, a dzisiejszą
większość parlamentarną wybrano w demokratycznych wyborach przez naszych obywateli. To jest pewna
zasadnicza różnica, że większość parlamentarna objęła władze nie czołgami i karabinami, tylko kartką
wyborczą.
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Parsek powiedziała, że 38% obywateli tak wybrało bo tyle poszło na
wybory.
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że tu nie chodzi o tę jedną uchwałę, tylko o to, aby władza
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rządząca nie wchodziła tak mocno w samorządy. Według radnego ma to być pstryczek dla rządzących, aby
tak mocno władza nie wchodziła w samorządy. Oni mają swoje priorytety i tym powinni się zająć.
Radny Wiesław Burdyński zwrócił się do radnej, że to nie polityka i czy pieniądze, które staramy się
pozyskać z unii, to też nie polityka, czy 500+ które biorą nasze rodziny czy to nie polityka. Po co to
akceptować, ale jakoś nie słyszał, aby miasto Iława nie chciało tych pieniędzy. To, co do ręki to nie
polityka, stosowanie tego co już wyższe to polityka. Gdyby chodziło o bezpieczeństwo tego miasta, czy
wtedy też byśmy się zwrócili do samorządowców, żeby bronili nas sami czy zwrócimy się o wojsko.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zaproponował przerwanie dyskusji.
Radny Stanisław Milewski powiedział, że jako jedyny głosował na komisji przeciwko i teraz też będzie
tak głosował.
Rada Miejska w obecności 19 radnych –w głosowaniu stosunkiem 4 głosów ,,za” i 11 przeciwnych i 4
wstrzymujących nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy
Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19 radnych, głosowało 19.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że to on przedstawiał ten projekt i żarliwe go na
komisjach bronił i dla niego sytuacja jest bardzo trudna. Dodał, że dla niego jest to ogromny kłopot, że jego
mityczne pobory w połowie roku są okrojone 30% podatkiem i wcale to nie wygląda tak różowo. I w
momencie jeśli skończy się tak, jak prawdopodobnie się skończy to będzie miał ogromny problem. Dziwi go
aktywność pozostałych gmin, bo to jest decyzja rządu a nie sejmu, to jest rozporządzenie z datą ważności
od 1 lipca. Decyzję przyjmuje bez entuzjazmu i podziękowań, bo jest to duży kłopot i paraliż.

d) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do
zmian klimatu dla miasta Iławy

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

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
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Finansów

wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania Miejskiego
Planu Adaptacji do zmian klimatu dla
miasta Iławy

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
bez poprawek

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy.
Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.
Uchwała LV/478/18 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy stanowi załącznik nr 12 do protokołu

e) uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

określenia górnej stawki opłaty ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
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Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę
w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Stan rady 21
radnych, obecnych na sesji 19 radnych, głosowało 19.
Uchwała LV/479/18 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych stanowi załącznik nr 13 do protokołu

f) nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

nabycia nieruchomości położonej w Iławie
Pozytywnie
przy ul. Biskupskiej
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie nabycia
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19
radnych, głosowało 19.

Uchwała LV/480/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

g) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany
na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zbycia prawa własności nieruchomości
położonej przy ul. Biskupskiej

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej. Stan rady 21 radnych, obecnych na
sesji 19 radnych, głosowało 19.
Uchwała LV/481/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

h)zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany
na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zbycia prawa własności nieruchomości
położonej przy ul. Biskupskiej

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej. Stan rady 21 radnych, obecnych na
sesji 19 radnych, głosowało 19.
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Uchwała LV/482/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
i) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza.
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

zbycia prawa własności nieruchomości
Pozytywnie
położonej przy ul. Chodkiewicza.
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19
radnych, głosowało 19.

Uchwała LV/483/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Chodkiewicza stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
j) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
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
Finansów
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zbycia prawa własności nieruchomości
Pozytywnie
położonej przy ul. Kościuszki
jednogłośnie

Pozytywnie
bez poprawek

Pozytywnie
przy 1 głosie
wstrzymującym

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 18 głosach „za” i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.. Kościuszki. Stan rady 21 radnych,
obecnych na sesji 19 radnych, głosowało 19.

Uchwała LV/484/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
stanowi załącznik nr 18 do protokołu
k) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Księżnej Dobrawy
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

zbycia prawa własności nieruchomości
Pozytywnie
położonej przy ul. Księżnej Dobrawy
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Księżnej Dobrawy. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19
radnych, głosowało 19.
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Uchwała LV/485/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Księżnej
Dobrawy stanowi załącznik nr 19 do protokołu
l) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza
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

zbycia prawa własności nieruchomości
Pozytywnie
położonej przy ul. Mickiewicza
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19
radnych, głosowało 19.

Uchwała LV/486/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza
stanowi załącznik nr 20 do protokołu

m)

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości

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

29

Protokół Nr LV/18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 18 czerwca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Finansów

zbycia prawa własności nieruchomości
Pozytywnie
położonej przy ul. Niepodległości
jednogłośnie

Pozytywnie
bez poprawek

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19
radnych, głosowało 19.

Uchwała LV/487/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Niepodległości stanowi załącznik nr 21 do protokołu

n) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pileckiego
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

zbycia prawa własności nieruchomości
Pozytywnie
położonej przy ul. Pileckiego
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Pileckiego. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19
radnych, głosowało 19.
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Uchwała LV/488/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pileckiego
stanowi załącznik nr 22 do protokołu
o) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lubawskiej
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

zbycia prawa własności nieruchomości
Pozytywnie
położonej przy ul. Lubawskiej
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Lubawskiej. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19
radnych, głosowało 19.
Uchwała LV/489/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lubawskiej
stanowi załącznik nr 23 do protokołu

p) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Iławy
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
Finansów
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ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie miasta
Iławy

Pozytywnie
6- za,1 przeciw

Pozytywnie
bez poprawek

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Iławy. Stan rady 21 radnych,
obecnych na sesji 19 radnych, głosowało 19.

Uchwała LV/490/18 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie miasta Iławy stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
q) określenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany
na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

określenia zasad usytuowania na terenie
miasta Iławy miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
6- za,1 przeciw

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
1 wstrzymujący

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 18 głosach „za” i 1 „przeciwnym” podjęła uchwałę w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19 radnych, głosowało 19.
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Uchwała LV/491/18 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
r) wprowadzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
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

wprowadzenia
Miejskiego
Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Pozytywnie
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania jednogłośnie
Narkomanii na 2018 rok

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 19 radnych, głosowało 19.

Uchwała LII/458/18 w sprawie wprowadzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

s) rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

rozstrzygnięcia zarzutów zawartych
Bezzasadna
w skardze na Dyrektor Miejskiego pozytywnie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
jednogłośnie

zdjęty

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
zdjęty

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Radny Roman Brzozowski powiedział, że w komisji RGBiF jest trzech członków Komisji Rewizyjnej.
Zdania są podzielone i dwa stanowiska. Komisja podjęła decyzję, aby stanowiska nie zajmować i oddać to
do dyspozycji rady.
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że Komisja PS również miała informacje od Komisji Rewizyjnej.
Po dyskusji postanowiono tematem się nie zajmować do momentu rozstrzygnięcia w samym MOPS. MOPS
prowadzi własne postępowanie wyjaśniające sprawę, dlatego tematem komisja się nie zajmowała.
Radny Edward Bojko powiedział, że komisja uznała skargę za bezzasadna a sprawa niech się dalej
toczy.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że nie wypowiadał się w tej sprawie na komisjach, ale ma
wyrobiony pogląd i tym razem nie zgadza się z radnym Płuciennikiem. Należy działać w oparciu o prawo i
dokumenty. Obecnie ścisłej kontroli podlega ochrona danych osobowych w związku z RODO. Wchodzimy
w fazę spekulacji i domniemań. Pojawił się anonim i MOPS zachował się prawidłowo, bo skierował sprawę
do prokuratury. Dodał, że do tej pory nie widzi nic w działaniu MOPS niewłaściwego i wszystko jest w
porządku. Nasze oceny, że w świecie udzielania pomocy dzieje się nie najlepiej, że system nie jest
szczelny są oczywiste i uprawnione. Ale to się nie przedkłada na to, co jest dokumentem. My robimy w ten
sposób krzywdę MOPS-owi.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że to, co się dzieje wyrządza największa krzywdę dyrekcji
MOPS. Procedury zostały podjęte, są w toku i nie możemy czekać aż rozstrzygnie to prokurator. Dlatego
wnioskuje, aby dziś podjąć uchwałę o uznanie zarzutów za bezzasadne.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że na komisjach były dwa projekty uchwał o
bezzasadności i aby uznać za zasadną. Zgodnie z wnioskiem Komisji OKSiT oraz radnego Brzozowskiego
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zaproponował przegłosowanie uchwały uznającej skargę za bezzasadną.
Zmiana quorum 18 radnych
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 16 głosach „za” i 1 wstrzymującym i 1 „przeciwnym podjęła
uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iławie uznając skargę za bezzasadną. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych,
głosowało 18.

Uchwała LV/493/18 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w skardze na Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
t) ustalenia dyżurów radnych na II półrocze 2018 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ustalenia dyżurów radnych na II półrocze
2018 roku

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dyżurów
radnych na II półrocze 2018 roku . Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.

Uchwała LV/494/18 w sprawie ustalenia dyżurów radnych na II półrocze 2018 roku
stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:
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• spotkaniu organizacyjnym dot. Pikniku Inspiracji
• zatwierdzeniu bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej
• Pomarańczowym Rajdzie Rowerowym, (w którym wzięła udział także delegacja z Holandii)
• licznych spotkaniach z delegacją z Holandii
• wyjeździe na Litwę do Miasta Partnerskiego Gargzdai w związku z 20-leciem obchodów
partnerstwa oraz Świętem Miasta Gargzdai
• spotkaniu ze sponsorami Lotniczej Majówki 2018
• spotkaniu z młodzieżą z Herborn (Miasto Partnerskie Iławy) w ramach wymiany organizowanej
przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie
• Dziecięcych Prezentacjach Artystycznych "Przedszkole Tańczy w Śpiewa" w miejskim Amfiteatrze
im. Loiusa Armstronga
• spotkaniu z Wiceprezesem Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego dot. realizacji inwestycji:
Centrum Aktywności Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych
• spotkaniu z Jackiem Pawłowskim z Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Jeziorak" dot. zmian w
prawie wodnym
• spotkaniu dot. Akademii Piłkarskiej
• spotkaniu ze Stanisławem Niedzielskim z Iławskiego Towarzystwa Wędkarskiego w sprawie nowej
siedziby nadleśnictwa i dojściu wędkarzy do jeziora
• V Jubileuszowych Mistrzostwach Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Siemiany - Iława
2018 r.
• Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka
• Jubileuszu Profesora Lecha Kobylińskiego Doktora Honoris Causa Politechniki Gdańskiej,
Honorowego Obywatela Iławy oraz "wodowaniu" jego książki autobiograficznej "Garść wspomnień
z długiego życia"
• VII Iławskim Przeglądzie Chórów UTW w Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• XXXIV Regatach Pomarańczowych im. Mariusza Skubija w klasie Optimist
• Obchodach Światowego Dnia Bez Tytoniu
• Uroczystym otwarciu hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Iławie
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• Uroczystych Obchodach XX-lecia IKS Morena
• X Form Bibliotekarzy Powiatu Iławskiego
• Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PRACA"
• III Regionalnych Zawodach Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody o Puchar Wójta Gminy
Iława
• III Ogólnopolskim Festiwalu Biegowym o Puchar Brico Marche
• spotkaniu dot. e-administracji
• spotkaniu dot. e-cyfryzacji
• spotkaniu z delegacją, partnerami projektu ERASMUS + „Stronger Parensts
– Healthier Communities”
• Konferencji w Gdańsku dot. tworzenia lokalnych strategii oświatowych
• spotkaniu z dyrektorami iławskich szkół i przedszkoli
• spotkaniu w sprawie zjazdu jubileuszowego lotników
• spotkaniu z Czesławą Jussel z Miejskiej Rady Seniorów
• komisji w oświacie w sprawie zapomóg
• XX Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Wójta Gminy Iława
oraz Starostę Iławskiego

Wydział Komunikacji Społecznej i Stanowisko ds. Współpracy z Zagranicą
1. Opracowano spis imprez organizowanych w czerwcu przez miejskie jednostki oraz
przeprowadzono akcję plakatową i promocyjną w mediach lokalnych, informującą o ich.
2. W dniach 24.05 - 27.05.2018 r. miała miejsce wizyta gości z Miasta Partnerskiego z Tholen. Wizyty
miasta w tym czasie, stały sie już tradycją. Tego roku było to aż 10 dodatkowych uczestników rajdu
z Panią Burmistrz, Ger van de Velde - de Wilde, na czele. Przy okazji wizyty delegacja przywiozła
specjalny list gratulacyjny od Króla Holandii, z wyrazami uznania dla miasta Iławy, za organizację
holenderskiego święta. Goście z Holandii mieli także okazję odbyć podróż śladami swoich
przodków. Odwiedzili muzeum Herdera w Morągu, gdzie znajdują się zbiory niderlandzkich malarzy
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oraz Pasłęk – jedyne miasto w obecnej Polsce, założone przez Holendrów. Przedwojenna nazwa
to Pruska Holandia (Preussisch Holland).
3. W dn. 26.05.2018 r. odbył się Rajd Króla Holandii
4. W dniach 31.05. - 03.06.2018 r. delegacja z Iławy na czele z Burmistrzem Adamem Żylińskim oraz
radnymi (Jerzym Płuciennikiem i Edwardem Bojko), a także pracownikami Urzędu (Beatą
Furmanek i Piotrem Ambroziakiem) brali udział w obchodach 765 urodzin naszego Miasta
Partnerskiego Gargżdai na Litwie. Była to zarazem 20 rocznica współpracy naszych miast. Wraz z
iławską delegacją w uroczystościach tych brali udział przedstawiciele miast partnerskich Gargżdai
z Gruzji i Estonii.
5. W dn. 03.06.2018 r. miały miejsce Obchody Dnia Dziecka. Wydział odpowiedzialny była
za przygotowanie plakatów, ulotek, fotografii, filmów.
6. Wydział zebrał i przygotował materiały do comiesięcznej kolumny "Kurierem z Gminy".
7. W dn. 05.06.2018 r. odbyło się przygotowane przez Wydział spotkanie Burmistrza Adama
Żylińskiego oraz Zastępcy Ewy Junkier z lokalnymi sponsorami Lotniczej Majówki 2018.
8. W dn. 07.06.2018 r. Wydział współpracował z Programem 3 Polskiego Radia. Tego też dnia odbyła
się audycja z naszego miasta. Poniżej notka prasowa Programu 3 Polskiego radia odnoście audycji
w Iławie:
„KRZYŻACY, JEZIORAK JAZZ, CZYLI „TRÓJKA WRACA DO KORZENI” W IŁAWIE. Program 3
Polskiego Radia kontynuuje reporterską podróż po Polsce. Od 2016 roku dziennikarze stacji z ul.
Myśliwieckiej odwiedzili kilkanaście miast i miasteczek: Gołdap, Gdynię, Rabkę-Zdrój, Kłodzko,
Toruń, Cieszyn, Płock, Leszno, Bieruń, Pelpin, Włocławek, Starogard Gdański, Białkę Tatrzańską,
Lądek-Zdrój, Solinę, Krościenko, Żywiec, Kalisz
i Kielce. A w każdym miejscu, do którego zaglądają, opowiadają słuchaczom o tradycjach miasta i
regionu, przybliżają ich specyfikę, wracają do ważnych dat i miejsc
w historii.
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Tak będzie również w czwartek 7 czerwca w Iławie. Tego dnia na antenie Trójki nie zabraknie
ciekawostek o atrakcjach turystyczno-krajoznawczych i zwyczajach mieszkańców miasta
położonego nad najdłuższym jeziorem w Polsce, czyli Jeziorakiem.
Ponadto pojawią się informacje o mało znanych szczegółów z historii i teraźniejszości regionu, a
reporter Programu 3 – Tomasz Jeleński – zaprosi do rozmowy liderów lokalnej społeczności:
gospodarzy miasta, przewodników i animatorów kultury – jednym słowem ciekawych ludzi,
mieszkańców Iławy i okolic. Nie zabraknie wątków związanych z Krzyżakami – założycielami
miasta oraz zaproszenia na Old Jazz Meeting „Złota Tarka”, czyli najstarszy festiwal tego gatunku
muzyki w Europie.
Relacje te zostaną wyemitowane w porannym i popołudniowym wydaniu „Zapraszamy
do Trójki” oraz w audycji „Do południa”: o godz.: 6.40, 7.40, 10.30, 16.20 i 17.10.”
9. Wydział przygotował upominki i listy gratulacyjne na poniższe uroczystości z udziałem włodarzy:

• Mistrzostwa Służb Więziennych – regaty żeglarskie (22.05.2018)
• Jubileusz 95 urodzin Profesora Lecha Kobylińskiego (23.05.2018)
• Wizyta Miasta Partnerskiego Tholen (2405 - 27.05.2018)
• Rajd Króla Holandii (26.05.2018)
• 34 Regaty Pomarańczowe w klasie Optimist (26.05. - 27.05.2018)
• Otwarcie Hali Produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Iławie (29.05.2018)
• Uroczyste obchody 20 – lecia działalności IKS Morena (02.06.2018)
• Przegląd Chórów Uniwersytetu III Wieku w Iławie (26.05.2018)
• Wojewódzkie Zawody Strzeleckie IKS Morena
• Drobne podarunki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Iławskiego Stowarzyszenia
Niesłyszących Jeziorak
• 765-lecie istnienia Miasta Partnerskiego Gargżdai, 20 lecie partnerstwa
z litewskim miastem (31.05. - 03.06.2018)
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• Wizyta młodzieży z Miasta Partnerskiego w Herborn – w związku wymianą młodzieży Iława
- Herborn organizowaną prze LO im. Stefana Żeromskiego
w Iławie (07.06.2018)
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 23.05.2018 r. podpisano umowę z Zespołem Usług Projektowych "Cecylia Dzielińska"
z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 39A, 10-062 OLSZTYN na opracowanie dokumentacji projektowej
na uregulowanie stosunków wodnych w obrębie zalewiska Marzyńsko przy
ul. Wojska Polskiego Wartość podpisanej umowy: 83.000,00 zł; plus nadzór autorski
(7 pobytów) 3.500,00 zł. Termin realizacji - do 31.10.2018 r.
2. W dn. 25.05.2018 r. zawarto aneks do umowy o roboty budowlane obejmujące termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej". Wartość umowy podstawowej zwiększono o kwotę 96 981,15 zł brutto.
3. W dn. 30.05.2018 r. wykonano badanie sprawności instalacji elektrycznej na głównym pomoście
pływającym na obiekcie ekomariny w Iławie. Wartość prac - 615,00zł. Wykonawca - TKINPRO
Tomasz Kraweć Iława. Wyniki badań - instalacja sprawna bez uszkodzeń.
4. W dn. 01.06.2018 r. odbyło się otwarcie ofert na budowę łącznika od ul. Gdańskiej (etap I), wpłynęły
trzy oferty, z których najkorzystniejsza to oferta Wielobranżowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego
i Handlowego „Spomer” Sp. z o.o. z Iławy. Kwota ryczałtowa - 50.307 zł.
5. W dn. 08.06.2018 r. podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo-Produkcyjnym
i Handlowym "Spomer" na wykonanie inwestycji pn. "Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Iławie". Wartość umowy - 320 672,71 zł brutto. Termin realizacji
- od 25.06.2018 r. do 20.08.2018 r.
6. W dn. 04.06.2018 r. zostały zakończone prace związane z budową ulicy Chrobrego – etap III wykonywane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy.
W dn. 18.06.2018 r. rozpocznie się komisyjny odbiór wykonanych prac.
7. W dn. 08.06.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 5; 14-100 Ostróda na budowę kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z rewitalizowanego terenu przy ul. Jasielskiej
do oczka wodnego przy ul Gdańskiej. Jest to I etap budowy kanalizacji deszczowej Gdańska
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-Nowomiejska. Wartość podpisanej umowy - 220.407,99 zł. Termin realizacji - do 20.08.2018 r.
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W okresie sprawozdawczym odbyły się:
I.

trzy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –
22.05., 29.05. oraz 05.06.2018 r.,

II.

posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 05.06.2018 r.

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

W dniach 22.05. – 23.05.2018 r. partnerzy projektu ERASMUS + „Stronger Parensts
– Healthier Communities” spotkali się w Iławie na podsumowaniu projektu.
W programie przedstawiciele sześciu krajów europejskich spotkali się z Burmistrzem Miasta
Iławy, przeprowadzone zostały warsztaty z młodzieżą nt. cyfryzacji, zaprezentowano specyfikę
pracy OPPUiPR oraz doprecyzowano szczegóły tworzonych produktów końcowych projektu,
jakimi są aplikacja oraz gra na urządzenia mobilne.

II.

W dn. 30.05.2018 r. odbyło się szkolenie „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”, które
skierowane było do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób pracujących z
dziećmi. Celem szkolenia było wprowadzenie uczestników w problematykę zagrożeń, jakie
czekają na dzieci i młodzież w Internecie, podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na
niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyka
zagrożeń internetowych. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby
z iławskich placówek oświatowych, instytucji państwowych oraz stowarzyszeń pozarządowych.

III.

Na prośbę Iławskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Iławie, Ośrodek Psychoedukacji,
Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie pomógł w organizacji zawodów wędkarskich dla
dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (10.06.2018 r.). Ufundowano
nagrody dla najlepszych zawodników
w kategorii: dziewcząt, chłopców 7 – 11 lat oraz chłopców 12 – 16 lat.

3. Realizowane projekty:
I.

Kontynuowany jest projekt „Wychowanie – sztuka i wyzwanie”, którego celem jest wzrost

integracji społecznej rodzin oraz umiejętności wychowawczych rodziców. W ramach projektu w
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Ośrodku Psychoedukacji 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 roku.
4. W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki,
Uzależnień i Pomocy Rodzinie przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
– „Integracja” – 2 klasy
– „Jedno życie – Jedna szansa” – 2 klasy
–„Cyberprzemoc” – 1 klasa
–„Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych” – 1 klasa

Miejska Biblioteka Publiczna
• 22.05.2018 r. – Dyskusyjny Klub Książki – Krzysztof Varga – „Tociny” – 11 osób
Miejsce: Wypożyczalnia dla Dorosłych
• 23.05.2018 r. – Lekcja biblioteczna „Porcelanowa książka” – 17 osób
Miejsce: Biblioteka Rudzienice
• 24.05.2018 r. – Kursy komputerowe dla dorosłych – 15 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
• 24.05.2018 r. – Klub Mam i Malucha „Kartki na specjalne okoliczności” – 6 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci
• 25.05.2018 r. – Wojciech Widłak – spotkanie autorskie – 49 osób
Miejsce: Filia Nr 2
• 25.05.2018 r. – Kursy komputerowe dla początkujących dorosłych - 3 osoby
Miejsce: Pracownia Komputerowa
• 25.05.2018 r. – Klub „A4” - 4 osoby
Miejsce: Pracownia Komputerowa
• 26.05.2018 r. – Klub Szachowy „Fart” – 6 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
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• 28.05.2018 r. – Kursy komputerowe dla początkujących dorosłych - 3 osoby
Miejsce: Pracownia Komputerowa
• 29.05.2018 r. – Wizyta metodyka w bibliotekach z terenu Powiatu Iławskiego
Miejsce: Lubawa, Rożental, Byszwałd
• 29.05.2018 r. – „Piękny Umysł” - zabawy z gliną – 7 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci
• 30.05.2018 r. – Bezpieczeństwo i profilaktyka uzależnień – szkolenie – 18 osób
Miejsce: MBP
• 30.05.2018 r. – Wycieczka uczniów z SP 3 – 22 osoby
Miejsce: MBP
• 01.06.2018 r. – Wycieczka uczniów z SP 3 – 16 osób
Miejsce: MBP
• 01.06.2018 r. – Wycieczka uczniów z SP 2 – 36 osób
Miejsce: MBP
• 02.06.2018 r. – Klub Szachowy „Fart” – 10 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
• 03.06.2018 r. – Miejski Dzień Dziecka „Witajcie w naszej bajce” – wręczenie nagród laureatom
konkursu literackiego „Rysunkiem pisane” oraz Gra Miejska „Pan Kleks w Iławie” - 40
bezpośrednich uczestników.
Miejsce: Teren miasta, Amfiteatr
• 05.06.2018 r. – Cała Polska Czyta Dzieciom – 40 osób
Miejsce: Biblioteka w Rudzienicach
• 05.06.2018 r. – Bajkowa Biblioteka – „Pan Kleks w Iławie” – 16 osób
Miejsce: Hol MBP
• 5.06.2018 r. – DKK Zakład Karny – 6 osób
Miejsce: MBP
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• 6.06.2018 r. – Forum Bibliotekarzy Powiatu Iławskiego - 58 osób
Miejsce: Karczma Łabędź
• 08.06.2018 r. – Klub „Detal” – 7 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
• 09.06.2018 r. – Klub Szachowy „Fart” – 10 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
W okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się 22 działania.
We wszystkich formach uczestniczyło 400 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dn. 24.05.2018 r. podopieczni Świetlicy środowiskowej "MOPSIK" zaprezentowali występ
artystyczny z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy
Społecznej MOPS w Iławie. Dzieci ze świetlicy wystąpiły przed swoimi rodzicami. Zaśpiewały
piosenki oraz recytowały wiersze dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Po
występie podopieczni Świetlicy wręczyli swoim rodzicom własnoręcznie zrobione laurki
i lampiony. W przedstawieniu uczestniczyło 37 osób. Wspólnie zasiedli do poczęstunku.
2. W dniu 26.05.2018 r. odbył się wyjazd podopiecznych DDPS na „Spotkanie Artystyczne Osób
Niesamodzielnych” w Bartoszycach. W wyjeździe brało udział 25 osób.
3. W dn. 04.06.2018 r. na terenie Świetlicy środowiskowej MOPSIK zorganizowano podopiecznym
placówki atrakcje z okazji Dnia Dziecka. W programie odbyło się
m.in. puszczanie dużych baniek mydlanych, zawody sportowe, zabawy z chustą „Klanza”. Dzieci
otrzymały również słodkie upominki.

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
• 26.05.2018 r. - IPB Bieg Nocny na 5 km,
Miejsce: Hala Sportowo – Widowiskowa
• 26.05. - 27.05.2018 r. - XXXIV Regaty Pomarańczowe im. M. Skubija
Miejsce: Port Śródlądowy w Iławie
• 01.06.2018 r. - Klubowe Mistrzostwa Województwa w Siatkówce Plażowej Juniorów
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Miejsce: Plaża Miejska przy ul. Kajki
• 01.06. - 03.06.2018 r. - Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym
Miejsce: Hala Sportowo - Widowiskowa
• 02.06.2018 r. - Klubowe Mistrzostwa Województwa w Siatkówce Plażowej Juniorek
Miejsce: Plaża Miejska przy ul. Kajki
• 02.06.2018 r. - Mecz Ligi Okręgowej pomiędzy ITS Jeziorak – Fortuna Dorotowo Gągławki Miejsce:
Stadion Miejski
• 03.06.2018 r. - Klubowe Mistrzostwa Województwa w Siatkówce Plażowej Kadetów
Miejsce: Plaża Miejska przy ul. Kajki
• 03.06.2018 r. - Miejski Dzień Dziecka
• 09.06.2018 r. - Regaty Charytatywne Żeglarze Wspólnie Przeciw Białaczce "O Puchar Dyrektora
ICSTiR”
Miejsce: akwen Dużego Jezioraka
• 10.06.2018 r. - Zawody Wędkarskie Z Okazji Dnia Dziecka
Miejsce: akwen Małego Jezioraka
• 10.06.2018 r. - III Ogólnopolski Festiwal Biegowy O Puchar Bricko Marche
Miejsce: start i meta w okolicach Pływalni Miejskiej
• 10.06.2018 r. - Klubowe Mistrzostwa Województwa w Siatkówce Plażowej Kadetek
Miejsce: Plaża Miejska przy ul. Kajki
Iławskie Centrum Kultury

1. W dn. 26.05.2018 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbył się VII Iławski Przegląd Chórów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W przeglądzie wystąpiła również sekcja "żywego słowa" UTW z krótkimi formami poetyckimi oraz
grupa teatralna Arlekin.
2. W dn. 03.06.2018 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka
"Witajcie w naszej bajce", podczas której odbyła się parada bajkowych postaci, pokazy taneczne w
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wykonaniu grup: UKS Gracja, Snappy, Spinel, grupa cyrkowa Heca oraz bajka muzyczna
"Opowiedział dzięcioł Sowie". Podczas imprezy odbył się również Festiwal Kolorów.
3. W dn. 10.06.2018 r. odbył się Marsz dla Życia i Rodziny z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ZS Budowlanych, następnie w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbyły się animacje, konkursy
rodzinne oraz koncert zespołu Zayazd.
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Ad .10. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że zaczynają się wakacje, ale jednym z głównych dojść dzieci do
Szkoły nr 5 jest chodnik ulicy Działdowskiej- jest w bardzo złym stanie, i są zgłoszenia że dzieci sobie
rozbijają kolana. Nie ma w budżecie takiej inwestycji, ale prosi, aby Wydz. BU doprowadził do wyrównania
tej nawierzchni.
Radny Feliks Rochowicz powiedział, że mieszkańcy zgłaszają nocne głośne przejazdy motorami
wieloma ulicami miasta. Poprosił o interwencje u policji.
Powiedział, że jego projekt obywatelski jest dobrze realizowany, ale mieszkańcom jest mało i pytają o
oczko wodne. Burmistrz odpisał w tej sprawie na pewnym forum. Zaproponował, aby zainstalować stojaki
do piłki siatkowej wysokiej i niskiej w pewnych w tamtym miejscu.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że głosował za powstaniem lodowiska w Iławie i niewiele miast
takie ma. Kontrowersje budzi to, że jest pod namiotem i być może za takie pieniądze nie udało się zrobić
czegoś innego, ale mamy tu potężną stratę pieniędzy jeśli chodzi o utrzymanie. Przenikliwość namiotu jest
tak duża, że jeśli na zewnątrz jest +5 to i w środku też. Czy planowane jest w przyszłości obudowanie
lodowiska budynkiem z termoizolacją ?
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Prasek zapytała, kiedy staną kontenery. Ile osób otrzymało mieszkania
komunalne, gdzie z jakiego klucza? Ile mieszkań kupiono od dewelopera? Kto odpowiada w UM za RODO,
żeby było wiadomo do kogo się zwracać? Zapytała o wizytę gości z Holandii. Dodała, że chciała się z nimi
również spotkać ale nie miała okazji. W poprzedniej kadencji dobrym zwyczajem było organizowanie
spotkania, sesji z gośćmi. Tym razem widziała ich tylko w mediach, wie kto odpowiadał za wizytę i ma żal,
że nie było możliwości, aby się spotkać z gośćmi.
Radny Janusz Zaborowski poparł wniosek radnego Przytuły i dodał, że co roku pisze wnioski do
budżetu o ulicę Sztumską, Brodnicka i Działdowską.
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Powiedział, że będąc na strefie kibica rozmawiał z młodzieżą przebywającą na siłowni obok lodowiska.
Młodzież ma uwagi, co do urządzeń znajdujących się na siłowni i że przydałoby się ich więcej. Zapytał , czy
inwestycja jest zakończona, czy można wnieść tam jakieś poprawki.
Radny Wiesław Burdyński powiedział, że na poprzedniej sesji zgłaszał wniosek o naprawę drogi
prostopadłej do Wyszyńskiego. Po położeniu nowych rur gazowniczych, miało to być doprowadzone do
stanu sprzed robót. Tam w tej chwili ciężko jest przejść a co dopiero przejechać. Droga nie jest wyrównana,
wcześniej był tłuczeń, a teraz piasek. Mieszkaniec zapowiada, że jak ten piasek tam spłynie to sprawę
odda do sądu. Zaproponował, aby ktoś poszedł i zobaczył tę drogę.
Przewodniczący Rady Wojciecha Szymński zapytał, czy w związku z projektem premiera o
przekazaniu puli na gorsze drogi, miasto też może aplikować o te środki.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał, jak wygląda sprawa sprzedaży nieruchomości Mazurska i
Ostródzka. Zapytał również o przetarg na tereny przy dworcu.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że każda jednostka ma powołanego swojego
inspektora ds. RODO. W UM będzie to firma zewnętrzna, która zajmie się wdrożeniem i koordynacją
RODO. Ustalona jest kwota, w ramach której, firma robi audyt i wdraża dokumenty, w tym są porady
prawne- całą kompleksowa usługa. Szkoły mają swoich inspektorów RODO bo trudno, aby ktoś z urzędu
tym się zajmował, bo danych jest bardzo dużo i są one specyficzne. Większość firm i urzędów wynajmuje
firmy, które przeprowadzają tę procedurę.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że przygotowany jest przetarg na zagospodarowanie
terenu przy dworcu i jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z kalendarzem, to jest szansa na wyłonienie
wykonawcy około 20 września.
Zbycie nieruchomości Mazurska i Ostródzka już się dzieje, jeśli chodzi o wywieszenie i procedury. Nie
było starań, aby to zrobić wcześniej, ponieważ trzeba było się wybronić przed zbyt dużymi wymaganiami
lokatorów.
Polityka komisji mieszkaniowej- jest lista mieszkaniowa kreowana przez komisje mieszkaniową. Na listę
przybywa rocznie 5-6 rodzin. Obok są realizowane wyznaczone cele. Opróżniane są zasoby Ostródzka 2 i
Mazurska 2 po to, aby realizować politykę miasta. Pakiet zakupu mieszkań nie jest adresowany do osób z
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listy z komisji mieszkaniowej, ponieważ za każdym razem, kiedy zapada decyzja o tym, kto otrzyma
mieszkanie, a kto nie, jeśli o to mieszkanie się stara, to jest zapisane, że w pierwszej kolejności będą
przydzielane mieszkania na piece o najgorszym standardzie. A te mieszkania zakupywane są pod potrzeby
miasta, jeśli chodzi o strategię miasta i opróżnianie zasobów. Przeprowadzają się tam ludzie z listy
zamian, gdzie szanse na to mieszkanie ma ktoś, kto w tej strategii jest niezbędny, albo od lat stara się z
gorszych warunków na lepsze a jednocześnie jest dobrym klientem. Ile mieszkań i kto dostał trudno
odpowiedzieć.
Zakupiono 7 mieszkań na zasadzie zamiany grunty- było to przegłosowane na sesji.
Dziś został opublikowany plan zagospodarowania w dzienniku urzędowym, który zacznie obowiązywać
po 14 dniach. Były dwa scenariusze na kontenery- jeden rozstrzyga się w WSA, a drugi przyjęcie nowego
planu. W związku z tym należy się kontenerów spodziewać przed wyborami.
Goście z Holandii i zarzuty jeśli chodzi o wyjazd na Litwę- koncepcja przyjazdu Holendrów była taka,
aby tym razem przedstawić administrację z ratusza i do takiego spotkania doszło w przeddzień wyjazdu
Holendrów. Delegacja składała się z 3 osób z ratusza i przedstawicieli stowarzyszenia Iława-Thollen, którzy
bardzo licznie uczestniczyli w spotkaniach. Radni byli zaproszeni na część rajdu rowerowego i spotkanie w
Zajeździe, na którym część radnych była. Burmistrz dodał, że nie wiedział, że taka będzie reakcja i tak
radnym zależy na tym spotkaniu. Na przyszłość będzie brane pod uwagę, że jeśli ktoś z Państwa był na
wyjeździe, żeby dopilnować, aby doszło do spotkania z gośćmi u nas.
Jeśli chodzi o wyjazd na Litwę to dobrano dwóch radnych z klucza- jeden ze znajomością języka
rosyjskiego Edward Bojko i drugi ze znajomością języka i dużym autem. Pojechał burmistrz, dwóch
pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej i dwóch radnych.
Radny Edward Bojko powiedział, że ważne są kontakty i wymiana doświadczeń i poznawanie jak tam
funkcjonują samorządy w Gruzji czy Estonii. Podziękował pracownikom Wydziału KS za wzorowe
przygotowanie wyjazdu.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odnośnie ulic Sztumska Brodnicka Działdowska odpowiedział, że po
analizie ulicy Sztumskiej, która ma charakter szrutrowy, prezentuje się godnie, co nie oznacza że dobrze.
Są sytuacje bardziej dramatyczne, gdzie jest ogromna presja jak np. ulica Lipowa itp. W związku z tym, tam
gdzie jest utwardzenie woli odczekać, można coś naprawić, ale na pewno nie ma mowy o poważnej
inwestycji.
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Jeśli chodzi o „Jungsport”- inwestycja nie jest zakończona. Ten projekt obywatelski był na kwotę w
granicach 280 tys. – to był absolutny żart. Chcąc to zrealizować, zostało to rozłożone na I połowę tego roku
i jest to robione. Jeśli coś jest krzywe, to należy to naprawić, ale nie może być koncertu życzeń na temat
dostawiania kolejnych

urządzeń. Na realizację projektu zostało przekazanych więcej środków, niż

zakładano w pomyśle wnioskodawców. W kolejnych latach można to obserwować i modyfikować, ale nie na
tym etapie. Problemem jest tam trawa, która ma wyrosnąć w ciągu lata, a jest nieodłącznym elementem
projektu.
Ulica Wyszyńskiego- odpowiedział, że był tam z radnym Płuciennikiem i ze wszystkiego krok po kroku
się wywiązujemy, jeśli chodzi o tę ulicę prostopadłą – 28 lutego odebrano dokumentację i to na razie na
tyle. W budżecie zostanie zaproponowane wykonanie tej ulicy kompleksowo, bo już raz próbowano tam coś
naprawiać, co nie spotkało się z akceptacją mieszkańców. Mieszkańcy otrzymali kilka dni temu pisemną
odpowiedź. Na tym etapie Wydział BU w sensie poprawienia warunków na pewno coś zrobi. Ulicą
zajmujemy się kompleksowo i jest to od początku inicjatywa Jerzego Płuciennika.
Aplikacja ośrodki na drogi lokalne- obecnie aplikowaliśmy w pierwszej transzy gdzie było 30 mln. złotychniestety była rozpoczęta inwestycja i nie uznano jej- chodzi o zaplecze ulicy Sobieskiego. Realizowane jest
zadanie ponad 1 mln. Złotych. Dostały środki dwie gminy wiejskie albo miejsko-wiejskie i widocznie takie
było przesłanie tego programu. To jest śledzone i gdy będą pojawiały się kolejne transze, to będziemy w
tym uczestniczyć, bo każde wsparcie jest dla nas ważne.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że z drogami publicznymi jest o tyle trudniej, że
inwestycja ma się rozpocząć i zakończyć w tym roku. Zaplecze Andersa – inwestycja byłą rozpoczęta w
ubiegłym roku, a finansowana jest w tym roku i dlatego nie została uznana.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jeśli chodzi o ulice Działdowską, to coś można
poprawić. Mamy świadomość tego, co się dzieje na Gajerku i nie tylko tworzony jest wizerunek miasta, ale
co roku w każdej dzielnicy jest coś realizowane w sposób trwały, nieodwracalny. Na Gajerku zrobiono dwa
łączniki, realizowany jest kolejny w tamtym rejonie. Brakuje chodnika na ulicy Gdańskiej i wiadomo, jaka
jest kondycja Brodnickiej, Sztumskiej jak i chodnika przy Działdowskiej. Ale należy postępować krok po
kroku i próbować z tego wybrnąć i sygnały, że ktoś może się wywrócić traktowane są poważnie.
Problemy motorów na ulicach są znane i zostanie przekazana oficjalna informacja do komendanta
policji, nic innego robić nie można. Na pewno straż miejska problemu motorów by nie rozwiązała.
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Oczko i siatki do piłki siatkowej zostaną potraktowane jako pomysł. Stosunki własnościowe są tam takie,
że terenem miejskim jest oczko i teren przyległy od strony ulicy Ostródzkiej, obok pas zieleni należący do
IPB, a pole, które w przyszłości mogłoby służyć jako boisko wielofunkcyjne ma 7 właścicieli. Przyjęty plan
przestrzenny determinuje całą sytuacje i to zmienia.
Lodowisko, jego idea polega na tym, że w momencie kiedy na zewnątrz jest 8-10 stopni to kończy swój
żywot- takie jest założenie. W całym kraju praktykuje się coś takiego, że albo buduje się lodowiska bez
namiotu albo z namiotem. Trwałe zabudowanie oznacza zupełnie inne podejście do obiektu, o wysokim
standardzie, obciążonym milionami złotych. Trudno sobie to wyobrazić i na tym etapie, ten namiot służy i
rozwiązuje ten problem a temperatura zewnętrzna, dopiero kiedy osiąga wyższy pułap i tak eliminuje
lodowisko i ono nie może funkcjonować. Strefa kibica pokazuje, że są różne możliwości, było również
wykorzystywane na bazę biegów Brico-Marche. Są inne pomysły i nie będzie to nigdy stało puste. Niech
ten namiot tam będzie i też nas inspiruje do tego, aby zainteresować się amfiteatrem, jak poszukać taniego
poszycia, na poziomie miliona złotych, żeby zadaszyć go, nie tak jak planowano wielką budowlą ale w
sposób uproszczony ale bezpieczny.
Ad.12. 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 13. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że kolejna sesja będzie 27 sierpnia o godzinie
12.00
Ad 14. Zamknięcie obrad LV Sesji
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański po wyczerpaniu porządku sesji o godzinie 15.10
zamknął obrady.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji
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