Protokół Nr LVII/18
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 24 września 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

LVII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyła się dniu 24 września 2018 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz.
1345.
Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech

Szymański dokonał otwarcia LVII Sesji. Serdecznie powitał

wszystkich przybyłych radnych, jak również zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska
i podejmować prawomocne decyzje i uchwały.
Nieobecna radna: Elżbieta Lewandowska, Aneta Rychlik, Edward Bojko
Do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, czy w sprawie porządku chciałby ktoś zabrać
głos.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński poprosił o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie
przekazania w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego
Poddany przez Przewodniczącego Obrad pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały ws. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego został przyjęty
pozytywnie jednogłośnie
Radna Ewa Jackowska poprosiła o zdjęcie z porządku projektu uchwały ws. zbycia prawa własności
nieruchomości położonej przy ulicy Piaskowej, ponieważ w uchwale jest albo błąd , albo jest to działanie
celowe, ponieważ w księgach wieczystych jest działka 59- działka 59/1 nie istnieje w księgach wieczystych,
więc nie można sprzedawać czegoś, czego nie ma. Poprosiła o fachowe wsparcie w tej sprawie radnego
Kabata.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że on decyduje komu udziela głosu i
udziela go Kierownikowi Wydziału GMK Wisławowi Pieńczewskiemu.
Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że rada wyraża intencję dla burmistrza, że
zgadza się, żeby taka działka została zbyta. Nie ma jej jeszcze w księgach wieczystych, jest w trakcie
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podziału, będzie wydzielona i rada może wyrazić swoją wolę, że burmistrz może taką działkę sprzedać
wtedy, kiedy ona będzie w księgach. Wyrażenie intencji może być wcześniej.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że jest wyraźnie podany numer księgi
wieczystej- czy istnieje ten wpis.
Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że w księdze jest wpis dotyczący całej
działki na razie, bo jest w trakcie podziału. Będzie działka, która jest tam wpisana i będzie w tej księdze
zapisana.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że rozumie i rada miałaby wyrazić zgodę
na sprzedanie nawet całości.
Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że może być tak, że można tę uchwałę
zmienić w taki sposób, że będzie zgodna z księgą wieczystą czyli całość, a burmistrz po podziale będzie
mógł sprzedać mniej, bo notariusz zawsze mówi, że jeśli jest zgoda na sprzedaż większej działki, to tym
bardziej można sprzedać mniejszą.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że nie jest tak do końca, jak mówi pan Pieńczewski, bo jest
procedura podziału, ale w dniu podejmowania uchwały tej działki jeszcze nie ma. Został złożony dopiero
operat podlegający weryfikacji, który następnie zostaje przekazany do burmistrza, w celu wydania decyzji
podziałowej, bo jest to zgodne z ustawą o podziale nieruchomości. Dopiero, kiedy będzie decyzja
podziałowa, która staje się ostateczna po 14 dniach. Wówczas taka nieruchomość jest w ewidencji, nie ma
jej w księgach wieczystych. Dlatego radny nie rozumie tego pośpiechu i jego zdaniem, nie powinna być
podjęta taka uchwała, bo tej nieruchomości na dzień dziejeszy nie ma. Gdyby poszła skarga do wojewody
podejrzewa, że taka uchwała zostałaby uchylona. Wszystkie samorządy najczęściej pilnują tego i nie
zdarza się właściwie, żeby podejmowane były uchwały na nieruchomości jeszcze nie wydzielonej. Poza
tym w mapce, która została dołączona do projektu jest błąd, bo 59/1 jest to działka przeznaczona na
poszerzenie pasa ruchu drogowego a 59/3 chyba podlegałaby sprzedaży.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, dlaczego to nie zostało poruszone na komisji.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że wszystko mogło się jeszcze zdarzyć do tego momentu.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że przyjmowany był budżet miasta, gdzie był sprzedaż
mienia na bardzo wysokim poziomie. Inwestujemy ogromne środki w inwestycje o charakterze europejskim
i to wszystko odbywa się na krawędzi. Jest koniec roku i bardzo ważne jest wszystko co możemy osiągnąć
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żeby spiąć budżet. Aby uciąć spekulacje zaproponował zmianę w treści uchwały, że sprzedajemy całą
działkę. Oczywiście nie zostanie sprzedana cała, tylko ta część, żeby część wydzieloną przeznaczyć na
zamianę gruntu pod budowę szkoły. Taki jest cel ulicy Piaskowej i osiągnięcia zamierzeń w rejonie osiedla
Piastowskiego. Poprosił o korektę w uchwale, zaproponowanie do sprzedaży całej działki i zlikwidowanie
wszelkich spekulacji. Wyeliminuje to możliwość składania skarg. Zanim dojdziemy do tego punktu, projekt
zostanie przygotowany przez Wiesława Pieńczewskiego. Dodał, że bardzo oczekuje tego, aby nie odrzucać
sprzedaży tej działki, bo z punktu wiedzenia budżetu miasta, jest to bardzo istotne.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że jesteśmy u schyłku kadencji i nie chce, aby sprawa związana
wydzieleniem strefy zieleni, o której byłą mowa przy zatwierdzaniu planu przestrzennego miasta- mowa
teraz o podziale na połowę, nie wiadomo dlaczego, co i jak. W związku z tym, nic się nie dzieje, jeśli ta
uchwała zostanie podjęta później, kiedy wszystkie formalności zostaną dokonane i będzie to zgodne z
prawem. Radny nie chciałby podejmować uchwały na sprzedaż działki 59, bo to znów jest takie bardzo
szybkie.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że nie jest to zaskoczenie, bo ta sprawa
była omawiana.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że nie widzi żadnego problemu. „Państwo kandydujecie
w tych wyborach, termin sprzedaży po spełnieniu wszystkich wymogów to jest grudzień. Jeśli pozostanie
decyzyjność w tych rekach, co do tej pory, to ja ten proces przeprowadzę. Jeśli się stanie inaczej to mają
Państwo hulaj dusza, piekła nie ma, możecie robić z tym co chcecie, łącznie z tym, żeby tę uchwałę
odrzucić i jej nie zrealizować. Ja dziś oczekuję od Państwa, aby zamknąć się w roku kalendarzowym i
doprowadzić do sprzedaży gruntu. Jest to szalenie istotne z punktu widzenia kondycji naszego miasta i
stąd ten pośpiech.”
Radna Janina Okołowska zapytała, czy dobrze rozumie burmistrza, że nie chodzi o to, aby nie
podejmować tej uchwały, tylko zmienić zapis na działka 59 i wtedy, będzie to dotyczyło większej
powierzchni. Jest taka możliwość, że pan Pieńczewski przepisze to i radnym przedłoży.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński potwierdził, z zastrzeżeniem że doprowadzone będzie do podziału i
wydzielenia tylko tej przestrzeni, która jest w zainteresowaniu, bo pozostała zostaje na zamianę gruntu, jeśli
chodzi o tereny oświatowe po drugiej stronie torów.
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Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że tu trzeba byłoby zaufać burmistrzowi, że
nie zostanie sprzedany cały teren, bo przecież chcemy budować tam szkołę.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że przecież tę uchwałę będzie trzeba zmienić. Jeśli jest 59 a
zamierza się zbyć działkę 59/3, to na dzień dzisiejszy jeśli podjęte zostanie 59, to za chwile trzeba będzie ją
zmienić, bo trzeba będzie wydzielić strefę zieleni i tę działkę jeszcze na pół. Podejmowanie dziś tej uchwały
nie ma żadnego sensu.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że jest inaczej- rada wyraża zgodę na
sprzedaż całej działki 59 ,czyli w całości, to przy akcie notarialnym notariusz dostaje decyzję o podziale, i
jeśli notariusz mówi, że jest zgoda na sprzedaż większej działki, to tym bardziej jest zgoda na sprzedaż
mniejszej. Notariusz zawrze akt notarialny na działkę 59/3 o powierzchni 3 ha, ponieważ ma uchwałę na
sprzedaż większej działki.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że to jest logiczne. Zapytał w jakim
terminie ten podział zostanie dokonany.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że jest to kwestia 2 tygodni.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że można zwołać nadzwyczajną sesję
żeby załatwić ten jeden punkt
Radny Ryszard Kabat zapytał jaki notariusz tak mówi i z czego to wynika. Notariuszy mamy wielu a
radny nie zna takiego przepisu, żeby notariusz tam mówił, że jak mamy zgodę na większą to sprzedajemy
mniejszą. Uchwała powinna być konkretna.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że już takie akty były robione i nie było
problemów.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że myśli że nie ma tu takiego konfliktu w
sytuacji, kiedy jest zgoda na sprzedaż większej ilości terenu, to jest tylko wyrażenie zgody przez radę a
burmistrz decyduje, czy potrzebuje sprzedać mniejszy czy większy kawałek.
Radna Janina Okołowska zapytała, czy jest możliwość, aby w paragrafie kolejnym zapisać, że po
dokonaniu podziału.

Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że nie ponieważ nie ma numeru wpisu.
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Radna Ewa Jackowska powiedziała, że chciałaby konsekwentnie zdjąć tę uchwałę z porządku
obrad, zwłaszcza po słowach kierownika który twierdzi, że podział będzie dokonany w dwa tygodnie, czyli
do kolejnej sesji wyrobimy się ze wszystkim. Dodała, że była to jej dobra wola, że to pokazała, bo na
upartego mogłaby się sprzeciwić, nie wykazywać błędu i napisać skargę do wojewody i taka uchwała
byłaby zniesiona. Chciała wykazać się dobrą wolą, bo uważa że kierownik, który przedstawia dokument
robi to rzetelnie. Rozumie burmistrza, że chce sprzedać działkę pod przyszłą deweloperkę, bo tam będą
bloki w zabudowach wysokich, że musi się spiąć budżet, tylko dlaczego robimy to w tak ogromnym
pośpiechu. Wykazanie działki, która fizycznie nie istnieje w księgach wieczystych do projektu uchwały,
która ma dziś być podjęta, jest dla niej niepoważne i niepoważne traktowanie radnych.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jeszcze raz prosi o to, aby zmienić treść uchwały i
pozwolić na złożenie deklaracji, że może sprzedawać tę działkę w całości, co utnie tę całą dyskusję. Nie ma
tu już manewru do składania skarg i odwoływania od tego, to będzie miało charakter uznaniowy w
kategoriach emocjonalnych.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że możemy to zrobić formalnie,
przegłosować zdjęcie i wprowadzenie przez burmistrza kolejnego projektu.
Radny Ryszard Kabat zapytał, jak ma to się do planu zagospodarowania - nie został wprowadzona
strefa zieleni, ale powinna być. To była dyskusja, trwająca co najmniej pół godziny. Nie rozumie tego
pośpiechu, bo to budzi podejrzenia i po co. Plan został zatwierdzony i to jest taka pilna inwestycja, która
ratuje nam budżet.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że to nie jest pilna inwestycja tylko pilna sprzedaż.
Poza tym było uzgodnione i nie posługuje się półprawdami- uzgodniono, że wydzielane są pasy zieleni w
tamtym rejonie i deklarował to wielokrotnie i to ujrzy światło dzienne przy podziale. O tym było mówione,
temat jest zamknięty i nie ma sensu do tego wracać. Sprzedaż nieruchomości to materia bardzo
skomplikowana, wymagająca odpowiedniego rytmu i czasu na procedury. Nie wiadomo jak się zakończy
przetarg, może nie będzie zainteresowania, ale trzeba podjąć to ryzyko- skończy się w grudniu. Musimy
zamknąć rok budżetowy i stąd jest absolutna potrzeba i konieczność, i o to do radnych apeluje. „Dziwi
mnie, że próbujecie to wszystko skopać, bo rozpaczliwie będziecie szukać rozwiązania, gdybyście doszli do
władzy”
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Radny Ryszard Kabat powiedział, że jest to próba trzymania się prawa, w związku z tym wszystkie
samorządy przechodzą taką samą procedurę przy sprzedaży nieruchomości i trzymają się zasad.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że pan Pieńczewski wyraźnie podkreślił, że różnie
bywało wcześniej jeśli chodzi o tego typu uchwały. Dla czystości sprawy prosi, aby rada pozwoliła nam
doprowadzić do sprzedaży całej działki. „Ja tego oczywiście nie zrobię, oświadczam od razu, bo jesteśmy
żywotnie zainteresowani tym, żeby zachować część tego areału pod zamianę, jeśli chodzi o budowę szkoły
na Osiedlu Piastowskim
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że rozumie to jako wniosek burmistrza o
wprowadzenie do porządku zmiany z tym, że prościej jest gdybyśmy wprowadzili nową uchwałę. W której
wykreślona zostaje łamanie przez 1.
Radna Janina Okołowska zapytała, czy działka 59 cała jest pod budownictwo wysokie.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że są pasy zieleni od strony
budownictwa jednorodzinnego jest pas zieleni wydzielony w planie. Nie ma od budowy przemysłowej, ale
tą działkę również w tym podziale wydzielamy, tak jak burmistrz wcześniej deklarował.
Radna Janina Okołowska zapytała, czy ta działka 59/1 to jest ta zieleń.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że wydzielenie takiej działki pod zieleń, której nie ma w planie jest
niezgodne z planem.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że nigdzie nie jest powiedziane, że nie
można posadzić drzew na zabudowie wielorodzinnej.
Radna Ewa Jackowska zapytała, czy dobrze rozumie, że uchwała którą proponuje pan burmistrz
będzie zmieniona jako działka 59, to cała działka przejdzie pod budownictwo wysokie.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że działkę można zagospodarować
tylko zgodnie z planem i tak będzie zapisane w uchwale i tam gdzie zieleń to zieleń a gdzie budownictwo to
budownictwo.
Radny Roman Brzozowski poparł wniosek formalny o wycofanie tej uchwały. Jeśli będzie drugi
projekt to będzie nad nim dyskusja.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek radnej Ewy Jackowskiej o zdjęcie z porządku projektu
uchwały ws. zbycia nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej został przyjęty przy 12 głosach za i 6
wstrzymujących
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Przewodniczący Rady Wojciech Szymański ogłosił 5 minut przerwy.
Przerwa 5 minut
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański wznowił obrady. Dodał, że jest nowa mapka i treść
uchwały proponowanej do wprowadzenia.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że miał 15 minut na to, aby się nad tym wszystkim
zastanowić i obdarzyć to wszystko gorzką refleksją. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, dużo przeżył
w życiu publicznym, ale takiej eskalacji półprawd oszczerstw wygadywania bredni i bzdur, to w swoim
bogatym życiu nie słyszał. Przypomniał sytuację, kiedy przyszedł starosta z dyrektorem wydziału i
rozmawiano o pilnej potrzebie wymagającej natychmiastowej reakcji w poniedziałek rano, kiedy o 12.00
była sesja. „Na zasadzie olbrzymiej improwizacji, gdzie byłem adwokatem diabła, bo większość z państwa
była zdziwiona i nie chciała tego zaakceptować, wywalczyliśmy to, aby dla naszego starostwa uruchomić
problem ziemi na Lipowym Dworze w moim sąsiedztwie. Jakoś nie widziałem specjalnego zatroskania na
temat transparentności tego przedsięwzięcia, kolejności działań itd. Dla świętego spokoju, po to, aby ta
eskalacja tych oszczerstw wygadywanych i tego wszystkiego, co się dzieje w naszym mieście- przypomina
o jednym haśle, jeszcze który mnie wprawia w osłupienie, kiedy dyskutuje się tu o „betonowaniu miasta”.
Nic bardziej paranoicznego w życiu nie usłyszałem. Plan przestrzenny rozstrzyga wszelkiego rodzaju
rzeczy z tym związane, a później następuje tzw. badanie Talmudu, czyli praca ludzi do tego powołanych,
jeśli chodzi o ilość zagęszczenia budynków, parkingów placów zabaw itd. Czy to nie jest oszczerstwo? To
jest konfabulacja w najczystszej postaci, wręcz podręcznikowa. Kolega jest od 1994 roku w radzie i jakoś
tego faktu wcześniej nie stwierdzał, tylko dopiero teraz. Kończąc ten temat, proszę pana
Przewodniczącego, abyśmy w połowie października, w ramach naszego uroczystej sesji wprowadzili
jeszcze jeden punkt, ze wszystkimi podziałami i szykanami jakie z tego wynikają, dla czystości sprawy,
żeby nie dawać nikomu żadnych argumentów. Dziś proponuję, aby tego punktu nie rozpatrywać.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański dopytał, czy burmistrz wycofuje wniosek o
wprowadzenie tego do porządku.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński potwierdził.
Poddany pod głosowanie porządek sesji uwzględniający powyższe zmiany został przyjęty pozytywnie
jednogłośnie w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
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2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji.
4. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2018 rok
5. Informacja na temat opieki przedszkolnej - stan i potrzeby
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029,
2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany Statutu
Miasta Iławy
4) przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy za lata
2016-2018
5) obniżenia bonifikaty
6) obciążenia nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej
7) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
8) przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Sobieskiego
9) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza
10) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza
11) przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Przemysłowej
12) przekazanie w użytkowanie mienia komunalnego
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Wnioski mieszkańców Iławy
11. Komunikaty i oświadczenia
12. Zamknięcie obrad LVII Sesji
Ad. 3. Przyjęcie protokołu LVI Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z LVI Sesji Rady
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Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższego protokołu,
w związku z czym protokół uważa się za przyjęty.
Ad.4. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2018 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że temat nie był omawiany na
komisjach. Radni otrzymali materiał pisemny do zapoznania.

INFORMACJE
Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2018 rok

KOMISJA
ROZWOJU

KOMISJA OŚWIATY

KOMISJA

KULTUTRY SPORTU I
TRURYSTYKI

PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

GOSPODARCZEGO
BUDŻETU
I FINANSÓW

20.09

19.09

17.09

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
przy 1 głosie
wstrzymujący
m

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że chciała wyrazić swój niepokój i aby burmistrz odpowiedział,
dlaczego tak się stało. Zaplanowane dochody ponad 13 mln. A wykonanie niecały 1 mln. – to 1,32%.
Dotacje celowe ponad 24 mln, wykonanie 2,3 mln- to 3,31%. To ocena subiektywna radnej, ale jeśli jest
pierwsze półrocze to przynajmniej w 50% powinno coś być zrealizowane. Niepokojąca jest sprzedaż
mienia. Jest zbyt optymistycznie zaplanowana, jest poważne niewykonanie. Odnośnie ulicy Piaskowej,
mówi się, że trzeba spiąć budżet. Działka przy ul. Piaskowej w ogóle nie była zaplanowana w budżecie.
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca wynosi 37,9 mln. Czy burmistrz może
zagwarantować, że nas stać na wszystkie przedsięwzięcia, które są dokonywane w mieście i jak według
prognoz skończy się budżet dla miasta Iławy. Poprosił o te informacje, również cenne dla mieszkańców
Iławy.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że tego typu pytania powinny być zadawane
na komisjach, a na sesji powinny być uzupełniane niejasności i poprosił, aby na przyszłość tak się działo.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że dotacja to naturalny rytm polegający na tym, że
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jesteśmy trakcie inwestycji. Dotacje po wykonaniu części zadania zwraca urząd marszałkowski, na tym
polega zakłócenie tego budżetu i zawsze tak jest. Musimy cierpliwie czekać a często opóźnienie, ze strony
urzędu marszałkowskiego komplikuje życie. Uważa, że wszystkie realizowane inwestycje są naszym
ogromnym sukcesem i tym się różnimy. W tym roku pozyskaliśmy ogromne środki zewnętrzne i jak się chce
coś robić to się cierpi, cały czas balansuje na krawędzi i za to mu płacą, aby zmierzył się z ryzykiem, nie
tylko, że urzęduje i administruje, ale też próbuje coś dla tego miasta zrobić.
Jeśli chodzi o sprzedaż mienia, to jest to klasyka i kiedy będziemy dyskutować o Mazurskiej 2, to
usłyszymy o wspaniałym pomyśle, aby tego nie sprzedawać a przeznaczyć na coś innego. Z jednej strony
mamy kilkanaście milionów do zrealizowania i wielką troskę wyrażoną przez radną, a jednocześnie jest
próba za wszelką cenę w każdej sytuacji włożenia nam kija w szprychy. Jest tu jakaś nielogiczna
niekonsekwencja. Realizujmy budżet, burmistrz jest z niego bardzo dumny, jest to ciężki budżet o czym
było mówione od początku, kiedy był składany projekt. Przypomniał wyrazy uznania, ze strony radnego
Brzozowskiego, gdzie tłumaczone było cierpliwie, że na początku spłacamy, a potem zaczynamy budować
to, co nas czeka, sięganie po środki europejskie i kolejne niestety zaciąganie kredytów. Tego się nie da
uniknąć. Dyskusja dotyczy tzw. kwoty rzeczywistej zapominając, że w międzyczasie budżet wzrósł o 60%.
Można do tego dodać 500+, ale to jest tylko 20 milionów. Reszta to nasze zdobycze inwestycyjne i
dochodowe i należy to umieć docenić. Nie wolno dyskutować o zadłużeniu w kategorii liczb tylko % i
wskaźników, jak to wygląda do całości budżetu. To jest przykład tego, co tak koleżanki i kolegów oburzyło,
jeśli chodzi o tworzenie atmosfery w mieście.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że poza niezrozumiałymi walkami realizowany jest projekt
uchwalony przez radę, który jest kompatybilny. Może nie było zgody, co do priorytetów, może są inne ale
budżet został uchwalony, ale są poważni ludzie i to nie czas na to, aby wprowadzać polityczne korekty,
budżet wymaga spięcia i są do tego instrumenty i jednym z nich jest sprzedaż mienia. To nie jest nic złego.
Jeśli ktoś jest zainteresowany, kto chce kupić, a my chcemy sprzedać, to jest to ruch jak najbardziej
właściwy. Dziś wyciąganie spraw nieistotnych nie ma znaczenia. Złożył wniosek formalny o przegłosowanie
tematu.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że wszyscy powinni się czuć odpowiedzialni
za realizację tego budżetu.
Radna Janina Okołowska zapytał od czego są komisje gdzie na Komisji Budżetu i Finansów, której
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podstawowym zadaniem jest budżet, nikt nie zabrał głosu poza nią. Pytanie zadane przez radną Ewę było
do zadania na komisji. Inne pytania świadczyły o nie zapoznaniu się ze sprawozdaniem. Poprosiła, aby
czytać i się przygotowywać do komisji.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zakończył dyskusję.
Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania informacji o realizacji
budżetu za I półrocze 2018 rok została przyjęta pozytywnie przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym
Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Ad.5. Informacja na temat opieki przedszkolnej - stan i potrzeby

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że temat nie był omawiany na
komisjach. Radni otrzymali materiał pisemny do zapoznania.

INFORMACJE
Informacja na temat opieki przedszkolnej - stan i potrzeby

KOMISJA
ROZWOJU

KOMISJA OŚWIATY

KOMISJA

KULTUTRY SPORTU I
TRURYSTYKI

PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

GOSPODARCZEGO
BUDŻETU
I FINANSÓW

20.09

19.09

17.09

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania informacja na temat opieki
przedszkolnej została przyjęta pozytywnie jednogłośnie
Informacja na temat opieki przedszkolnej - stan i potrzeby stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska przedstawiła szczegóły zmian,
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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

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji
18 radnych, głosowało 18.
Uchwała LVII/509/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 20182029 stanowi załącznik nr 3 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

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że dokonywane są zmiany w obrębie tych samych
środków pomiędzy rozdziałami, ponieważ utworzono szkołę podstawową dla dorosłych z dotychczasowego
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gimnazjum i trzeba przenieść sroki pomiędzy rozdziałami.
Realizacja programu MOPS, również wymaga przeniesienie w obrębie tych samych środków. Dokonuje
się zwiększenia w ICSTiR. Wartościowo treść uchwały nie ulega zmianie.
Radna Elżbieta Prasek zapytała czy jest nadal gimnazjum
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że tak i dlatego przenoszona jest tylko część
środków.
Radna Ewa Jackowska zapytała o środki dla ICSTiR – 16 tys.
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że są to środki do głównej puli głównie na piłkę
ręczną, nożną i na UKS „Mały Jeziorak”- na wynagrodzenia, wyposażenie i zakup pozostałych usług.
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
budżecie Miasta Iławy na 2018 rok . Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.
Uchwała LVII/510/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
stanowi załącznik nr 4 do protokołu

c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany Statutu
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

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
doraźnej Komisji do spraw zmiany Statutu
Miasta Iławy

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie przy 1
głosie
wstrzymującym

Komisja
Problematyki
Społecznej
Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
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Rada Miejska w obecności 18 radnych –w głosowaniu przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany Statutu Miasta Iławy
Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.
Uchwała LVII/511/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany Statutu Miasta
Iławy stanowi załącznik nr 5 do protokołu
d) przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy za lata 2016-2018
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

przyjęcia Raportu z wykonania Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy za
lata 2016-2018

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

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 przyjęcia
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy za lata 2016-2018. Stan rady 21
radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.
Uchwała LVII/512/18 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Iławy za lata 2016-2018 stanowi załącznik nr 6

do protokołu

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

obniżenia bonifikaty

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej
Pozytywnie
jednogłośnie

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

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radna Ewa Jackowska zapytała, czy ta bonifikata jest obowiązkowa.
Burmistrz Miasta Adam Zyliński powiedział, że z ustawy wynika, że element bonifikaty przy tego typu
obiektach musi występować na poziomie do 50%. My dajemy 1%, ponieważ szukamy możliwości zbycia za
odpowiednie pieniądze. Może być obiekt w Iławie, który nas będzie czekał, gdzie będziemy starali się
zachęcić jakiegoś inwestora na poziomie do 50%, ale tu taki przypadek nie występuje.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że chciałby się wypowiedzieć szerzej, bo na dzisiejszej sesji są
chyba 3 uchwały dotyczące tego terenu. Chciałby zaapelować do burmistrza, aby wstrzymał się ze
sprzedażą tej nieruchomości, zarówno budynku jak i działek, o których mowa przy bonifikacie. Jeśli chodzi
o bonifikatę to rzeczywiście jest to korzystne. Wszyscy chcielibyśmy, aby w Iławie powstało muzeum i jest
to jeden z budynków, będących własnością miasta, który na ten cel mógłby zostać przeznaczony. Jest to
własność komunalna, budynek wpisany do rejestru zabytków i działki wokół też są do niego wpisane. Jest
to jedna z niewielu możliwości na która możemy pozyskać środki zewnętrzne, w celu utworzenia tam
muzeum. Będzie uruchomiona III edycja funduszy norweskich 2014-2021 z naborem na początku 2019
roku. Na pewno mieściłaby się w tym możliwość złożenia wniosku i za pieniądze norweskie, zbudować tam
muzeum. Nie jest rolą samorządu sprzedawać wszystko, co się da, trzeba to robić z głową . Jest to
problem, że jeśli planowany jest budżet, to spina się go najczęściej zawyżonym planem dochodu ze
sprzedaży nieruchomości. Warto się wstrzymać, można to sprzedać, tylko żebyśmy nie poszli znowu w
tym kierunku, że sprzedamy a chcąc coś robić będziemy musieli nabyć. Jest to nieruchomość miejska,
mieszkańców wysiedlono. Był przeciwny sprzedaży tej nieruchomości. Apeluje, aby to przemyśleć i
pochopnie nie sprzedawać.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przywołał radnego do rzeczy. Uchwał ma pozytywną
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opinie pozostałych komisji, więc nie tylko burmistrz chce to sprzedać.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że jest jeszcze jedna działka w tym rejonie, która chcemy sprzedać i
co się dzieje wtedy z tą nieruchomością.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że w założeniach do budżetu na 2018 rok nie ma muzeum.
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 16 głosach za i 2 wstrzymującym podjęła uchwałę w
sprawie obniżenia bonifikaty . Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.
Uchwała LVII/513/18 w sprawie obniżenia bonifikaty
stanowi załącznik nr 7 do protokołu

f) obciążenia nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Obciążenia nieruchomości
w Iławie przy ul. Biskupskiej

położonej

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 nabycia
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18
radnych, głosowało 18.

Uchwała LVII/514/18 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

g) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
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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. Kościuszki

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 18 radnych – przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki. Stan rady 21 radnych, obecnych na
sesji 18 radnych, głosowało 18.
Uchwała LVII/515/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

h) przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Sobieskiego

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

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
bez poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

przyznania nieruchomości zamiennej
położonej przy ul. Sobieskiego

Pozytywnie
jednogłośnie
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Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie. przyznania
nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Sobieskiego Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18
radnych, głosowało 18.
Uchwała LVII/516/18 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul.
Sobieskiego stanowi załącznik nr 10 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
przy 1 głosie
wstrzymującym

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 16 głosach „za” , 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym podjęła
uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza. Stan rady 21
radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.

Uchwała LVII/517/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Chodkiewicza stanowi załącznik nr 11 do protokołu

j) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza
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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
przy 2 głosach
przeciwnych i 1
wstrzymującym

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radny Ryszard Kabat poprosił o zwrócenie uwagi na kształt tej działki, gdybyśmy chcieli robić tam
muzeum, to należy zwrócić uwagę, że bardzo się ograniczamy. Sprzedajemy działkę w trybie
przetargowym, ale prawdopodobnie będzie to właściciel Kormorana. Jeśli dbamy o mienie komunalne i
chcemy, aby w tym mieście coś ewentualnie mogło powstawać, to nie sprzedawajmy wszystkim tym, którzy
przyjdą i złożą wniosek. Prosi, aby nie podejmować tej uchwały, póki nie zapadnie decyzja.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że najstarsi radni pamiętają, jak chyba w poprzedniej
kadencji próbowano sprzedawać teren wraz z budynkiem – Dom Weterana. Całe szczęście, że nic z tego
nie wyszło, bo tak naprawdę nie było tam ani rozsądnego dojazdu, ale była próba wypchnięcia tego
budynku, żeby go sprzedać. Od początku przyjęliśmy założenie, że wnosimy dużo trudu w to, aby
doprowadzić do reaktywacji tego ternu wraz z częścią budynku i na dzień dzisiejszy wydano mnóstwo
pieniędzy, liczonych w setkach tysięcy złotych, na bardzo kosztowną dokumentację, na XXI-wieczny projekt
z prawdziwego zdarzenia. Projekt starannie jest przygotowywany i czekamy na słabsze dni RPO i
rozpaczliwą próbę przekazania gminom środków i na objawienie mechanizmów norweskich, bo z ogólnych
zapisów niewiele wynika.
Na początku tej kadencji przeglądając wszystkie dokumentacje i otrzymując sygnał osobiście od
Prowincjała Oblatów odnośnie otoczenia, atmosfery o zakłócanie tzw. atmosfery miru zakonnego, że nie
wywołuje to entuzjazmu w tamtych kręgach i jest to kłopot nie tylko dla społeczności ale i dla zakonników.
Projekt muzeum w tamtym rejonie został zdjęty i nie pracowano nad nim dalej. Nie oznacza to, że jako
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burmistrz jest przeciwny stworzeniu muzeum. Mierzmy siły na zamiary, przed chwilą usłyszał apel o tym,
żeby patrzeć rozsądnie na wydawanie pieniędzy publicznych i nie rozpoczynać wielu inwestycji i nie
wyobraża sobie, aby na przestrzeni 4-5 lat dotykać ten temat w jakikolwiek sposób. Ma zupełnie inną ocenę
tego, aby na 400 m2 realizować tego typu przedsięwzięcie. Tam niczego nie można rozbudować, bo to jest
zabytek. – i uważa ten pomysł za niedobry i pomija to, że takie objawienie w trakcie ogłoszonego przetargu
i jest to wkalkulowane we wpływy miasta, na tym etapie jest to dziwne i zdumiewające. Jest przeciwny
lokalizacji muzeum na ulicy Mazurskiej i ma do tego prawo. Na temat Mazurskiej 2 wszystko zostało
powiedziane, łącznie z atmosferą, kiedy wyprowadzano stamtąd ludzi i wszyscy wiedzieli, jakie jest
stanowisko miasta w tej sprawie. Nie wolno tego zakłócać, bo jest to nieprofesjonalne.
Radna Ewa Jackowska zapytała, czy burmistrz udostępni jej opinię Ojców Oblatów.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że pod warunkiem, że nie będzie radna tego umieszczała
na fb.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że jest to informacja publiczna.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że nie szkodzi. ale Prowincjał może sobie tego nie życzyć.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że jest to dla niej ważna sprawa.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że zgadza się. ale prosi. aby nie robić z tego sztandaru i
wydarzenia, bo byłoby to co najmniej niewłaściwe.
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 15 głosach „za” , 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym podjęła
uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza. Stan rady 21
radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało 18.

Uchwała LVIII/518/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Chodkiewicza stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
.
k)

przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Przemysłowej

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

przyznania nieruchomości zamiennej
Pozytywnie
położonej przy ul. Przemysłowej
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
bez poprawek

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

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie przyznania
nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Przemysłowej. Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18
radnych, głosowało 18.

Uchwała LVII/519/18 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul.
Przemysłowej stanowi załącznik nr 13 do protokołu

l) przekazanie w użytkowanie mienia komunalnego
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach, poza Komisja RGBiF.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że wkrótce zostanie oddane Centrum Aktywności Lokalnej
i postanowiono, że zostanie ono użyczone MOPS- wewnątrz musi być zapisana klauzula, która zapewnia
poczucie bezpieczeństwa głównemu partnerowi czyli WTZ. WTZ opuszczają gierkowski budynek, którego
używalność nie przewidywała tak długiego okresu. Wspólnie dokonano tego. Centrum Aktywności Lokalnej
to nie będą tylko WTZ. To będzie jedyny obiekt oddany tej jesieni, pozostałe w naturalny sposób wejdą w
rytm iławskiego życia. To uchwała zabezpieczająca interesy przede wszystkim WTZ.
Radna Ewa Jackowska zapytała, co z budynkiem po WTZ.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że budynek jest do wyburzenia a teren przeznaczony jest
w planie pod budownictwo wielorodzinne, wokół jest kilku właścicieli. Budynek po opuszczeniu będzie
stanowił zagrożenie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

13)
przekazanie w użytkowanie mienia
komunalnego

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Problematyki
Społecznej
Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Nie opiniowano

Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie przekazanie
w użytkowanie mienia komunalnego . Stan rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, głosowało
18.
Uchwała LVII/4520/18 w sprawie przekazanie w użytkowanie mienia komunalnego
stanowi załącznik nr 14 do protokołu

Ad 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:
• spotkaniu z Urzędnikiem Wyborczym - Józefem Machynią
• Zespole ds. Opiniowania Projektów Inwestycyjnych
• naradzie wyborczej ze Skarbnikami oraz Komisarzami Wyborczymi w Krajowym Biurze Wyborczym
w Elblągu
• akcie notarialnym na sprzedaż działki dla Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Olsztynie
• Zarządzie Związku Gmin Jeziorak
• Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2
• spotkaniu z Damianem Majewskim, właścicielem "U Czapy" w sprawie bojek na Małym Jezioraku
• spotkaniu w sprawie hali na ul. Jasielskiej z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Wydziałami: Planowania, Inwestycji i Monitoringu, Budżetu i Finansów oraz Stanowiskiem ds.
Pozyskiwania Funduszy Unijnych
• wizycie studyjnej na ul. Żwirowej wraz z pracownikiem Wydziału Bieżącego Utrzymania
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• Radzie Pedagogicznej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
• spotkaniu w sprawie żłobka
• podpisaniu umowy udzielającej dotację na doposażenie OSP
• spotkaniu z Januszem Świątkowskim w sprawie budowy obiektu po Kormoranie
• wręczeniu nagród podczas Iławskiego Półmaratonu
• spotkaniu z firmą Skanska oraz Energa w sprawie montażu kładek na rzece Iławce
• spotkaniu z Klubem WIR Iława, na którym podsumowano sezon
• spotkaniu z Łukaszem Kamińskim w sprawie przyszłości piłki ręcznej w Iławie
• Małym Festiwalu Filmowym "Integracja Ty i Ja" w Zalewie
• Uroczystych Obchodach 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej
• Dożynkach Gminnych w Dziarnach
• Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego
• spotkaniu koleżeńskim absolwentów pierwszej promocji WOSL Dęblin - 1971
• uroczystym otwarciu budynku Prokuratury Rejonowej w Iławie
Wydział Komunikacji Społecznej

1. Z końcem wakacji zakończyła się akcja wakacyjnych wycieczek z przewodnikiem.
W wycieczkach organizowanych przez Urząd Miasta wzięło udział ponad 2,5 tysiąca osób.
Wycieczki odbywały się w każdą środę i sobotę wakacji. Dodatkowo Ratusz i wieżę ratuszową,
podczas wakacji indywidualnie pod przewodnictwem pracowników Wydziału KS zwiedziło ok. 1000
osób. Motywem przewodnim wycieczek było zapoznanie się z historią miasta, a także poznanie
miejskich inwestycji i przedstawienie atrakcji, z których w przyszłe wakacje będą mogli skorzystać
turyści i mieszkańcy. Biorąc pod uwagę głosy iławian chcących uczestniczyć w wejściu na wieżę,
trzy wycieczki odbywały się w terminach
to umożliwiających. Udział w wycieczkach był bezpłatny.
2. W dn. 08.09.2018 r. Wydział współuczestniczył w Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia", które
odbyło się w Galerii przy Ratuszu.
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3. Wydział współuczestniczył w organizacji i promocji Iławskiego Półmaratonu. Wykonano
2 filmiki promocyjne imprezy pod hasłem: Iława inspiruje. Uzupełniono archiwum fotograficzne
miasta o zdjęcia z tej imprezy.
4. Wydział przygotował 24 upominki dla zwycięzców w kategorii Młody Maratończyk, a także upominki
dla uczestników Grandprix trzech Półmaratonów Ostróda- Grudziądz z wielkim finale, który odbył
się w Iławie. Wydział odpowiedzialny był za projekt i realizację statuetek Grandprix trzech
Półmaratonów 2018 r. Statuetki współfinansowane były przez miasto Ostródę i Grudziądz.

5. Wydział przygotowywał się do Pikniku Inspiracji nad Małym Jeziorakiem: organizacja imprezy,
program, plan Miasteczka Małego Pi, zlecenie promocji w prasie i mediach o zasięgu lokalnym i
regionalnym, promocja w TVP regionalnym, przygotowania projektów graficznych, promocja w
mediach społecznościowych.
6. Wydział odpowiedzialny był za promocję akcji "Dzień Dobry Bardzo – trasa śniadaniowa
z Radiem Zet w Iławie". Audycja Radia Zet z Iławy połączona z akcją śniadaniową dla
mieszkańców. Promocja miasta na ogólnopolskiej antenie.
7. W okresie międzysesyjnym Wydział na bieżąco administrował stronę ilawa.pl, profile
społecznościowe miasta Iława.
8. Wydział dokonał wyboru wykonawcy i zlecił wykonanie kalendarzy na rok 2019.
9. W okresie międzysesyjnym Wydział przygotował upominki i listy gratulacyjne w związku z:
•

Błękitną Wstęgę Jeziora Jeziorak 01- 02 września 2018,

•

Iławski Półmaraton La Rive,

•

Narodowe Czytanie Przedwiośnia,

•

Tenisowy Turniej Miast,

•

Zawody wędkarskie ,

•

Iv Edycje Konferencji Polsko – Koreańskiej organizowanej w Iławie przez Uniwersytet Gdański,

•

7 Rajd Solidarności Iława – Gdańsk,

•

Piknik Integracyjny – konkurs wiedzy o Iławie organizowany przez Odział Rejonowy
Pl. Związku Emerytów i Rencistów .
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•

Uroczyste otwarcie budynku Prokuratury w Iławie,

Wydział Bieżącego Utrzymania
1. Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia na terenie miasta Iławy:
a)

część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Iławy: ul. Smolki
i ul. Skłodowskiej.
Wygrało Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Elektrycznych "PERIMEX" Zenon Łyżwa,
ul. Kościuszki 31A, 14-200 Iława, za cenę brutto 22.878,00 zł.

b)

część 2 - budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego w Iławie.

c)

Wygrało Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Elektrycznych "PERIMEX" Zenon Łyżwa,
ul. Kościuszki 31A, 14-200 Iława, za cenę brutto 33.702,00 zł

2. Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ul. Jagiełły (przy budynkach 5A i 6) w Iławie.
Termin złożenia ofert 26.09.2018 r.
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoring
1. W dn. 14.08.2018 r. przeprowadzono odbiór inwestycji przebudowy
ul. Odnowiciela. Termin umowy dotrzymano, wartość robót budowlanych wyniosła 546.262,31zł
brutto. Został wykonane następujące prace: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej droga m21184, 00 chodnik m2-829, oświetlenie uliczne (lampy) szt.-6 sieć deszczowa (przykanaliki) mb-55,
wpusty uliczne szt-12. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych
i Drogowych "EL-DRO" Sp. z o.o. z Grudziądza.
2. W dn. 14.08.2018 r. przeprowadzono odbiór inwestycji „budowa drogi dojazdowej
od ul. Andersa do budynków ul. Sobieskiego od nr 24 do nr 18”. Termin umowy dotrzymano, wartość
robót budowlanych wyniosła 1.135.201,12 zł. Zostały wykonane następujące roboty nawierzchnia
dróg placów i parkingów z kostki brukowej betonowej w ilości 2.906m2, chodnik 661 m2, lampy
oświetleniowe w ilości 9 szt, kanalizacja deszczowa mb-286, ogrodzenie terenu mb-287,4. zł
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych i Mostów "EL-DRO"
Sp. z o.o. z Grudziądza.
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3. W dn. 28.08.2018 r. przeprowadzono odbiór inwestycji pn. "Kompleksowa rewitalizacja rejonu
ul. Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej". Termin umowny został
dotrzymany. Roboty budowlane wykonała firma „Spomer” z Iławy. Wartość robot wyniosła:
2 824 424,13 zł brutto.
4. W dn. 31.08.2018 r. przeprowadzono odbiór inwestycji „Uzbrojenie trenów do byłych ZPZ
w Iławie – etap II”. Termin umowy dotrzymano, wartość robót budowlanych wyniosła 538.075,00 zł.
Zostały wykonane następujące roboty kanalizacja sanitarna mb-583,sieć wodociągową
mb-665,00. Wykonawcą było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "IBIB"
Sp. z o.o. z Iławy.
5. W dn. 31.08.2018 r. przeprowadzono odbiór inwestycji "Rewitalizacja boiska przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Iławie". Termin umowny został dotrzymany. Roboty budowlane wykonała firma
WZUPiH "Spomer" z Iławy. Wartość robot wyniosła: 331 231, 32 zł brutto.
6. W dniu 10.09.2018r. wybrano wykonawcę nowej podłogi sportowej oraz innych prac budowlanych w
sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Limex Plus z
Bydgoszczy za kwotą 224 431, 68 zł.
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W okresie sprawozdawczym odbyły się:
I.

dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 4
i 11 września 2018 roku,

II.

jedno posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 4 września 2018 roku.

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

W dniach 20.08. – 31.08.2018 r. w Ośrodku Psychoedukacji odbył się II turnus letnich
warsztatach profilaktycznych zorganizowanych przez Ośrodek Psychoedukacji.
Do udziału zakwalifikowało się 20 dzieci, które w ciągu roku systematycznie uczęszczały do
klubu aktywności „Junior”. W trakcie warsztatów dzieci uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej
do Gdańska, zabawach integracyjnych oraz grach i zabawach plastyczno
– ruchowych.
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II.

Od 03.09.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja na profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne w Klubie
Aktywności "JUNIOR". Oferta kierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych, które w
ramach zajęć będą miały możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego oraz otrzymają
pomoc w nauce. Zajęcia rozpoczną się od 17 września
i realizowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 12: 00 – 17: 00 i trwać będą
do końca roku szkolnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dn. 30.08.2018 r. odbył się rejs statkiem „ILAVIA” z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy
Społecznej po jeziorze Jeziorak.
2. W dniach 03.09. - 12.09.2018 r. - 12 pensjonariuszy Dziennego Domu odpoczywało
w domkach w Siemianach w ramach letniego wypoczynku.
3. W dn. 04.09.2018 r. zorganizowano wyjazd do Zalewa na Festiwal Filmowy, "Integracja
Ty i Ja". Z wyjazdu skorzystało 12 osób.
4. W dn. 29.08.2018 r. Świetlicy Środowiskowej „MOPSIK” odbyło się zakończenie drugiego turnusu
półkolonii. Zajęcia odbywały się dla dzieci i młodzieży z rodzin pozostających pod opieką
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. W zajęciach wzięło udział 42 uczestników.
Zrealizowano bogaty program zajęć:
• zajęcia sportowe i rekreacyjne: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy itp.,
• zabawy psychoruchowe i socjoterapeutyczne,
• turnieje: plastyczny, gier logicznych (Rummikub, Memos), tenisa, bilarda, piłki stołowej,
• codzienne gry i zabawy świetlicowe, planszowe, grupowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej,
• kąpiele na plaży miejskiej pod nadzorem ratownika,
• zajęcia plastyczne,
• zajęcia komputerowe,
• zabawy taneczne i dyskoteki,
• udział w zajęciach plastycznych zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską w Galerii Jazzowej,
• rejs statkiem po jeziorze Jeziorak
• zabawy karaoke,
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• lepienie z masy solnej,
• zabawy taneczne i dyskoteki.
Dzieci mogły liczyć również na dożywianie w formie codziennego obiadu (z MOPS Iława) oraz
podwieczorków. Na zakończenie półkolonii zorganizowano wyjazd do ZOO w Gdańsku oraz Oceanarium w
Gdyni. Podopieczni mieli również zapewniony posiłek w Mc’Donalds.
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
1. 30.08. - 31.08.2018 r. – Dwumecz mecz piłki siatkowej mężczyzn Indykpol AZS UWM Olsztyn –
Trefl Gdańsk
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
2. 01.09. - 02.09.2018 r. – XLVI Turystyczne Regaty Żeglarskie „O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2018”
Miejsce: akwen Jeziora Jeziorak
3. 08.09.2018 r. – Biegi Przedszkolaków i Dzieci z Klas I-III Szkół Podstawowych „Ja Też Lubię
Biegać!” (impreza towarzysząca w ramach VIII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE
im. Antoniego Gierszewskiego)
Miejsce: Bulwar im. Jana Pawła II
4. 09.09.2018 r. – bieg główny w ramach VIII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE im. Antoniego
Gierszewskiego oraz bieg dzieci starszych i młodzieży „Młody Maratończyk” (impreza
towarzysząca w ramach Iławskiego Półmaratonu)
Miejsce: ulice Iławy i okolic
Iławskie Centrum Kultury
1. W dn. 31.08.2018 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbył się Kabareton, podczas którego
wystąpił Kabaret Skeczów Męczących oraz Nowaki.
W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radny Robert Kowalewski zapytał o wizytę studyjną na ulicy Żwirowej z pracownikami Wydz. BU oraz
spotkanie z firmą SKANSKA oraz ENERGA, dotyczące montażu kładek na rzecze Iławce.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że ulica Żwirowa zyskuje budynki, pojawiają się
przedsiębiorcy a w głębi jest zabudowa mieszkaniowa. Uzgodniono z użytkownikami, że na razie żaden
docelowy układ robiony tam nie będzie, ale coś tymczasowego na dobrym poziomie, aby kilka lat
wytrzymało, aby temat odłożyć w czasie ponieważ w mieście jest wiele pilniejszych potrzeb.
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Dodał, że w październiku będą przywiezione wprost z Holandii kładki na Iławkę. Najdłuższa ma 29 mjest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, wymaga położenia energii i jest to skomplikowane. Tego
dotyczyło to spotkanie ze SKANSKA i Energia.
Radna Elżbieta Prasek zapytała o spotkanie w sprawie żłobka i spotkanie z właścicielem restauracji „U
Czapy” w sprawie bojek.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jeśli chodzi o żłobek aplikujemy o środki i wszystko
idzie w dobrym kierunku. Trwają dyskusje odnośnie wyposażenia, zakładane jest w centrum Iławy i to też
jest cenne i będzie wymuszało zmianę układów komunikacyjnych na tym osiedlu. Będzie to robione
etapowo. Żłobek w przedszkolu integracyjnym zakładał ś.p. Pan Stanibuła na przełomie lat 80 i 90 i tak
zostało do dziś. Ale dziś nie wytrzymuje to ducha czasów i nie można tam tego realizować, a są pieniądze
na zmianę. Projekt jest gotowy i wszystko przemyślane.
Bojki to pomysł właściciela restauracji „U Czapy”, ma różne pomysły jeśli chodzi o Jeziorak, jednak
ogranicza fakt, że to nie miasto jest właścicielem jeziora tylko „Polskie wody”. Sprawa została przekazana
do wydziału, aby z punktu widzenia miasta to przekazać- generalnie chodzi o możliwość cumowania w
bezpośrednim kontakcie z restauracją.

Ad .10. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Andrzej Pankowski odczytał interpelację
Interpelacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu
Radna Ewa Jackowska zgłosiła sprawę schodów przy ul. Bandurskiego- mieszkańcy zgłaszają, że
odremontowany zjazd stwarza problem ze zjazdem tam wózkiem dziecięcym, jak i osobom
niepełnosprawnym, ponieważ jest pod bardzo dużym kątem, co czyni zjazd niebezpiecznym. Poprosiła, aby
burmistrz w tej sprawie zainterweniował do GDDKiA.
Kolejna sprawa zgłoszona przez radną dotyczyła studzienki telekomunikacyjnej przy ul. Smolki 19- jest w
złym stanie i doszło tam niedawno do poważnego wypadku jednej z mieszkanek.
Radny Ryszard Kabat nawiązał do sprawy kontenerów i deklaracji burmistrza, że na pewno kontenery
powstaną przy ul. Kolejowej i że wszystko zrobi, aby tam powstały. Mijają 3 lata od tego momentu i radny
ma wrażenie, że miasto jakby skredytowało firmie budującej kontenery ich budowę, żeby one mogły
powstać. Nie wiadomo czy ktokolwiek, ale radni w ogóle tych kontenerów nie widzieli. Zdaniem radnego, te
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kontenery, od razu po zakupie, powinny znaleźć się w mieście i od początku mówił, że jest to naruszenie
dyscypliny finansowej. Nie powinno być tak, że majątek miejski jest u kogoś, kto to wyprodukował.
Opracowywana jest koncepcja zmiany lokalizacji z ulicy Kolejowej na Jagiełły. W samorządzie złotówka jest
oglądana kilka razy. Tam wykonane został prace studyjne i podział- wydano pieniądze na to, aby
ewentualnie te kontenery tam powstały. My od początku mówiliśmy, że jest to niezgodne z planem i to się
nie uda w tym miejscu. Od początku był przeciwny kontenerom w odróżnieniu od burmistrza, Zapytał, co się
stało, że nastąpiła zmiana lokalizacji.
Radny Roman Brzozowski zapytał, czy nie są zagrożone inwestycje w Iławie w związku z brakiem
wykonawców.
Radny Ryszard Kabat zapytał, jak się zakończył przetarg na inwestycję przy dworcu.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zgłosił problem nieczynnych, nie po raz pierwszy toalet
przy amfiteatrze podczas imprez- zarządza nimi prawdopodobnie zewnętrzna firma i czy miasto ma
możliwości, aby na nią wpłynąć. Dyrektor ICK Ewa Wiśniewska mówiła, że nie pierwszy raz się tak zdarza.
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiadając radnemu Pankowskiemu powiedział, że sama idea jest
słuszna i podglądaliśmy jak GDDKIA realizowała te czerwone przejazdy przy swoich szlakach. Zostanie to
zaproponowane do budżetu 2019, w ramach przetargu na malowanie. Temat jest ważny i wart realizacji.
Sprawa schodów na Bandurskiego zostanie przekazana do GDDKiA.
Studzienka na Smolki 19- czekano na uporządkowanie sytuacji związanej z własnością ulicy. Teraz
przechodzi to w jurysdykcję miasta. Podobne problemy występują na ulicy Mickiewicza- teraz już będziemy
tam się czuć gospodarzami. Na razie na Smolki 19 robione jest zaplecze, warto zainteresować się
chodnikiem i nie uchylamy się od tego. Dodał, że w tej sprawie przychodził też Robert Kowalewski, więc
temat jest znany.
Po ekspansji środków europejskich po wielkim rozregulowaniu etosu pracy, mamy do czynienia ze
zjawiskiem zatrważającym, bo dziś przetargi są często wyższe o 100%, 40% czy 50%, niż to wynikało na
wstępie. Przetarg na dworzec nie jest jeszcze rozstrzygnięty, cały czas są dodatkowe pytania, ale też
trudno powiedzieć, co tam będzie i trudno na tym etapie przesądzać. Martwiliśmy się, jeśli chodzi o
realizacje remontu Szkoły nr 2, jeśli chodzi o wykonawcę. Na budowie słychać mowę mołdawską i
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ukraińską czy rosyjską- na budowach nie ma polskich pracowników. Dodał, że w rewanżu nie zada pytania,
jak starostwu idzie z przetargiem na Szkołę Specjalną.
Toalety- ten rok jest przygnębiający, jeśli chodzi o jakość wykonawstwa firm na koszeniu trawy,
utrzymywaniu toalet, czystości na cmentarzach i powoli dojrzewa do tego – nie wie czy będzie mu to daneaby obdarzyć to ogromną refleksją, czy nie warto dołożyć kilkaset tysięcy i do tych problemów i nie uczynić
ponownie komunalnymi. Bo sytuacja będzie się powtarzać. Dzisiejsze prawo nakłania nas do wyboru firm,
które pozostawiają wiele do życzenia. Służby miejskie się denerwują, bo jest presja i niezadowolenie
mieszkańców. Do firm trzeba kilkanaście telefonów wykonać, albo straszyć pismami. Może przyjdzie nam
się tym problemem zająć w przyszłej kadencji. Żeby nie było tak, jak ze Złotą Tarką, że była to drobna
refleksja a już wszyscy krzykną, że zlikwidowano przedsiębiorstwa prywatne. Jest to powód do dużej
refleksji.
„Jak świat światem trwają prace przygotowawcze i analizy i tylko krowa nie zmienia poglądów. Ja
zmieniłem pogląd z jednego powodu, że mam nawałnicę u siebie w gabinecie- państwo tego nie
przeżywacie, tylko ja co tydzień, kiedy ludzie mi złorzeczą, że nie mogą się pogodzić, że czekają na
mieszkania komunalne całymi latami, a jednoczenie na ich oczach rozgrywa się dramat, który nazywa się
kompletną beztroską ludzi, którzy nie powinni być w zasobach komunalnych i stąd twarda teza, której
będzie bronił, do końca świata, że kontenery w mieście muszą powstać. Co do lokalizacji z ulicy Kolejowej
na Jagiełły, to skalkulowałem sobie w ten sposób- getta kontenerowego tworzyć nie będziemy, ale kilka
sztuk nikomu jeszcze nie zaszkodziło, a będzie świetnym biczem, jeśli chodzi o zachowania ludzkie.
Chcemy się przyjrzeć idei budownictwa socjalnego pod katem postawienia budynku lub dwóch właśnie na
ulicy Kolejowej. Zrobiło mi się żal Kolejowej, bo naprawdę nie ma innego pomysłu na to, aby w innym
miejscu i stąd zamiana. To wszystko jest na etapie projektowania, poszerzania tej działki i pewnie na jednej
rzeczy mnie przyłapiecie- jak na 4 lata to nie jest dużo- nie uda mi się ich postawić w tej kadencji, ale
pozwolenie na budowę na pewno już będziemy mieli.”
Radny Ryszard Kabat powiedział, że ucieszyło go to bardzo, że to poszło na Jagiełły, bo uważa, że
wprowadzenie do planu o co pytał, na ulicy Kolejowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jest wielkim
błędem. Na terenie miasta nie mamy terenów przemysłowych. To nie jest łatwy teren, ale sytuacja wygląda,
że tamten teren można ewentualnie na to przeznaczyć. Jeśli tam wprowadzimy zabudowę wielorodzinną, a
wie radny, że ten zapis był pod kątem kontenerów, bo tak się domyślał i tak powiedział projektant, chociaż
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w ogóle to nie pasowało, że jemu się to z niczym nie kłóci. Zdaniem radnego nie jest to dobre pociągnięcie i
wolałby, aby burmistrz nie planował tam tego budownictwa, bo zrobiona będzie plomba zabudowy
wielorodzinnej, że będzie wielki problem co z przemysłem, bo wprowadzona tam zabudowę wielorodzinną.
Dlatego też, zapis ten dotyczący zabudowy wielorodzinnej, uważa że powinno się docelowo zmienić, ale
procedura jest długa.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że na tę chwilę mamy jedną rzecz skomunikowaną, że
kontenery znajdą swoje miejsce na ulicy Jagiełły. Co do przyszłości ulicy Kolejowej niczego przesądzać nie
może, od tego jest debata publiczna i ta sala, aby w sposób logiczny i spójny omówić.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że jest pokłosie oddziaływania POL-Maku na sąsiedztwo
i prosi aby zastanowić się, czy na Kolejowej wprowadzać budownictwo wielorodzinne

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 15 października o
godzinie 12.00. będzie to sesja uroczysta ze sprawozdaniami.
Poprosił, aby po sesji pozostali radni w celu zrobienia wspólnej fotografii.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że odwiedził radną Elę Lewandowską i poprosił, aby cały
czas o niej pamiętać, bo cały czas jest radną i dobrym człowiekiem.
Ad 14. Zamknięcie obrad LVII Sesji
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański po wyczerpaniu porządku sesji o godzinie 13.45
zamknął obrady.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała:
/-/ Danuta Drozdowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wojciech Szymański
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