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Protokół Nr V/19
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie
odbytej w dniu 28 stycznia 2019 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

V Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 28 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz.1400 a zakończono o
godz.15.40.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Michał Młotek dokonał otwarcia V Sesji oraz poprosił wszystkich o
uczczenie 1 minutą ciszy śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady .
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje i
uchwały.
Do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącego Wojciecha Szymańskiego.

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

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej w Iławie

Przewodniczący Rady Michał Młotek porządek został przyjęty bez głosowania w
następującym brzmieniu:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum .
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu III i IV Sesji.
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4. Informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych w 2019 roku
5. Informacja o współpracy Iławy z miastami partnerskimi
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029,
2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok,
3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na
funkcjonowanie biura w Brukseli
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania
publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego
w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie żeglarstwa
6) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
7) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na
lata 2019 - 2021,
8) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego,
9) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego,
10) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej,
11) ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława" Rokiem Kazimierza Piechowskiego",
12) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
8.

Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie- zgodnie z art.24 ust.3-7 z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym).

9.

Wnioski mieszkańców Iławy.

10.

Komunikaty i oświadczenia.

11.

Zamknięcie obrad V Sesji.

Ad.3 Przyjęcie protokołu III i IV Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Młotek poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokoły z III i IV Sesji
Rady Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag do
powyższych protokołów, w związku z czym protokoły uważa się za przyjęte.
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Ad.4. Informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych w 2019
roku.
Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Informacja o planowanych wydarzeniach
kulturalnych, sportowych i innych w 2019 roku

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

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

1-za
1- przeciw
2-wstrzymujące

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 15 głosach "za", 1 "wstrzymującym" i 3 "
przeciwnych" pozytywnie zaopiniowała Informację o planowanych wydarzeniach kulturalnych,
sportowych i innych w 2019 roku.
Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych w 2019 roku stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.5. Informacja o współpracy Iławy z miastami partnerskimi.

Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Informacja o współpracy Iławy z
miastami partnerskimi

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” pozytywnie
zaopiniowała Informację o współpracy Iławy z miastami partnerskimi.
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Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Informacja o współpracy Iławy z miastami partnerskimi stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029,

Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Iławy na lata 20192029,

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
5-za
1-wstrzymujący

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029
Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała Nr V/45 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu

2)

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok,

Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie
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Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała Nr V/46 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

3)

udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na
funkcjonowanie biura w Brukseli,
Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed

posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie
biura w Brukseli

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
4-za
1- przeciw
1-wstrzym.

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
4-za
1- przeciw
1-wstrzym.

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 14 głosach ,,za” i 5 "wstrzymujących
się" podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu WarmińskoMazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli.

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr V/47 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

4)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania
publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Iławskiemu na realizację zadania publicznego
o charakterze ponadgminnym,
określonego art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania
publicznego

o charakterze

ponadgminnym,

określonego art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała Nr V/ 48/19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

5)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie żeglarstwa,

Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Iławskiemu na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie żeglarstwa

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie żeglarstwa.
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Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała Nr V/49 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

6)

udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”,
Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed

posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
udzielenia pomocy finansowej Związkowi
Gmin „Jeziorak”

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”.

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr V/50 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

7)

przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 2021,
Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed

posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie
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Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 2021.

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Uchwała Nr V/51 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

8)

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego,

Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zbycia prawa własności nieruchomości
położonej przy ul. Gierymskiego

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała Nr V/52 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

9)

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego,
Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed

posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zbycia prawa własności nieruchomości
położonej przy ul. Wyczółkowskiego

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego.

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Uchwała Nr V/ 53/19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

10)

nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej,
Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed

posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

nabycia nieruchomości położonej przy ul.
Zalewskiej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej.

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Uchwała Nr V/ 54/19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

11)

ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława" Rokiem Kazimierza Piechowskiego",
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Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed
posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława"
Rokiem Kazimierza Piechowskiego"

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
4-za
3-wstrzymujące

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że została wysłana prośba do Młodzieżowej
Rady Miasta oraz do szkół podstawowych. MRM, SP 3,4 i 5 wystawiły pozytywną opinię.
SP 1 wystawiła opinię negatywną z uwagi na to, że żeby skupić się na osobach
związanych z Iławą. Złożył deklarację, że w kolejnych latach będą to osoby inne np. kapral
Edmund Szaniawski lub rotmistrz Alicki.
Radny Edward Bojko poprosił o publiczne uzasadnienie wniosku ponieważ obrady
komisji nie są transmitowane.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że jest próba zainteresowania naszych
mieszkańców zwłaszcza młodzieży osobami, które nie są za bardzo popularne, jak osoby z
pierwszych stron. Pan Piechowski był żołnierzem i więźniem obozu Auschwitz, z którego
brawurowo uciekł. Był żołnierzem AK, więźniem, represjonowany w okresie PRL. W tym
roku przypada setna rocznica urodzin. Był to mieszkaniec Tczewa. Nagrany został film
dokumentalny.
Radny Edward Bojko powiedział, że ta osoba nie powinna wejść jako pierwsza.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że skorzystał z przywileju pomysłodawcy i
osobiście zaproponować osobę. Formuła jest bardzo otwarta.
Radny Tomasz Sławiński zapytał, czy to zawsze musi być osoba związana z historią, czy
na przykład może być osoba związana ze sportem np. Adam Małysz.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że mogą być to osoby z różnych branż.
Przewodniczący Michał Młotek powiedział, że warto spojrzeć na historię także
przedwojenną.

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 15 głosach ,,za” i 4 "wstrzymujących" podjęła
uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława" Rokiem Kazimierza Piechowskiego".
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Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Uchwała Nr V/55 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

12)

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Przedmiotowy temat został przygotowany pisemnie i przekazany członkom komisji przed

posiedzeniem. Projekt zawiera pisemne uzasadnienie.
Przewodniczący Michał Młotek oddał głos burmistrzowi miasta.
Burmistrz Miasta Dawid Kopaczewski zgłosił dwie poprawki do projektu uchwały. W
paragrafie 5, 6 i 9 , w miejscu mowy o mieszkańcach było wymagane podanie numeru PESEL,
teraz nie jest wymagany. Wystarczające jest: imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis. Druga
poprawka dotyczy paragrafu 10, ust. 4, w którym była mowa, że w przypadku mniejszej liczby
głosów niż wymagane 300, przewodniczący nie nadawał dalszego biegu, teraz jest zapis, że po
weryfikacji liczby, liczba podpisów okaże się mniejsza uruchamia się procedurę opisaną w
paragrafie 6 ust. 5, polegającą na tym, że Przewodniczący Rady wezwie wnioskodawcę do
uzupełnienia podpisów. Podobne rozwiązanie jest przy składaniu wniosku do Budżetu
Obywatelskiego.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Wojciech Szymański powiedział, że zmiana ma istotne znaczenie dla uchwały.
Rolą urzędników nie jest sprawdzanie podpisów. Ilość podpisów zawsze powinna być
większa niż wymagana.
Burmistrz Miasta Dawid Kopaczewski powiedział, że poprzednia Rada dopuściła takie
rozwiązanie przy Budżecie Obywatelskim. Ideą jest, aby obywatele bardziej angażowali się
w życie społeczne.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że zebranie odpowiedniej liczby podpisów jest
dowodem pewnej dojrzałości.
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Burmistrz Miasta Dawid Kopaczewski powiedział, że przy składaniu wniosków zawsze
jest procedura uzupełniająca.
Przewodniczący Michał Młotek powiedział, że uchwała powinna być podjęta jeszcze
przez poprzednią Radę.
Radny Ryszard Foryś powiedział, że poprawka jest dobra, trzeba ułatwiać pracę
mieszkańcom.
Radny Edward Bojko zapytał o to co nowego wnosi nowa uchwała w stosunku do
zapisów ze Statutu?
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że nowością jest: wg statutu inicjatorami
uchwały był burmistrz lub grupa radnych, w tej chwili mieszkańcy też mogą wystąpić z
inicjatywą.
Radny Adam Żyliński powiedział, że mylone są pojęcia. Czym innym jest spełnienie
obowiązku 300 podpisów, a czym innym ich uzupełnienie? Radny wstrzyma się od głosu.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że wymagane jest trzysta podpisów. Na
uzupełnienie jest 14 dni. W przypadku np. 30 podpisów procedura nie będzie uruchamiana.
Przewodniczący Michał Młotek powiedział, że projekt można przyjąć, a potem dokonać
innych poprawek.
Radny Andrzej Rykaczewski zapytał co było przyczyną usunięcia nr PESEL?
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że mieszkańcy nie chcieli go podawać. Baza
danych mieszkańców jest wystarczająca do przeprowadzenia weryfikacji.
Radny Andrzej Rykaczewski powiedział, że baza nie obejmuje osób zamieszkujących,
ale nie zameldowanych.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że jest definicja mieszkańca, trzeba spełnić jej
warunki.
Radny Andrzej Rykaczewski zapytał, czy osoby nie zameldowane będą wykreślane?
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że określa to wyraźnie Kodeks Cywilny.
Radny Tomasz Woźniak zapytał, czy określony jest wiek? Czy musi być to osoba
pełnoletnia?
Odpowiedź poza nagraniem.

Rada Miejska w obecności 19 radnych przy 17 głosach ,,za” i 2 "wstrzymujących"
podjęła uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Imienny wykaz głosowań w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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Uchwała Nr V/56 /19 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Przewodniczący Michał Młotek ogłosił 15 minut przerwy.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta
Iławy wzięli udział między innymi w:
Burmistrz
3) licznych spotkaniach z mieszkańcami miasta w sprawach: mieszkaniowych, podatkowych,
drogowych
4) Zarządzie i Zgromadzeniu Związku Gmin "Jeziorak"
5) spotkaniu z Grzegorzem Pankau z Towarzystwa Tenisa Ziemnego
6) spotkaniu z Iwoną Gawińską ze Związku Nauczycielstwa Polskiego
7) spotkaniu z Leszkiem Jankowskim z Powiatowej Rady OPZZ w Iławie
8) spotkaniu z Janem Kamińskim z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
9) spotkaniu z Januszem Świątkowskim dot. Kormoranu
10)

naradzie z Wydziałem Komunikacji Społecznej UM Iławy

11)

spotkaniu z załogą Iławskiego Centrum Kultury

12)

spotkaniu z załogą Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

13)

spotkaniu z załogą Miejskiej Biblioteki Publicznej

14)

spotkaniu z załogą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

15)

spotkaniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iławie, Michałem Młotkiem

16)

uroczystym spotkaniu Rodziny Jezioraka, Iławskiego Towarzystwa Sportowego Jeziorak
Iława

17)

spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Krainy Tysiąca Jezior

18)

spotkaniu z Markiem Kałużą

19)

spotkaniu z Andrzejem Różyckim ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych w Iławie

20)

spotkaniu z Arkadiuszem Karpińskim z Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Iławskiego

21)

spotkaniu z Markiem Kołeckim z Zajazdu w Chełmżycy

22)

spotkaniu z Radosławem Safianowskim z Tygodnika "Kurier Iławski"

23)

Spotkaniu Noworocznym - PROMYK + Uniwersytet III Wieku
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24)

naradzie z Wydziałem Planowania, Inwestycji i Monitoringu UM Iławy

25)

Spotkaniu Noworocznym Wójta Gminy Iława oraz Przewodniczącego Rady Gminy Iława

26)

licznych działaniach podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27)

spotkaniu z Waldemarem Klukowskim w sprawie dzierżawy hali na ul. Wiejskiej

28)

spotkaniu z przedstawicielkami OTOZ Animals, iławskiego schroniska

29)

spotkaniu z Karolem Jacuńskim ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych

30)

wywiadzie w Radiu Eska Iława

31)

spotkaniu z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Wojciechem
Żmudzińskim oraz Zastępcą, Krzysztofem Mądrym

32)

spotkaniu ze Starostą Powiatu Iławskiego, Bartoszem Bielawskim oraz Wójtem Gminy Iława,
Krzysztofem Harmacińskim

33)

spotkaniu z Jarosławem Synowcem z Tygodnika "Kurier Iławski" oraz Kierownik Wydziału
Komunikacji Społecznej UM Iławy, Beatą Furmanek

34)

spotkaniu w sprawie NGO z organizacjami pozarządowymi w OPPUiPR

35)

spotkaniu ze Starostą Powiatu Iławskiego, Bartoszem Bielawskim oraz Dyrektor Iławskiego
Centrum Kultury, Ewą Wiśniewską

36)

spotkaniu z Dorotą Maćko z Polskiego Związku Niewidomych Koło w Iławie

37)

spotkaniu z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ireną Kasprzycką oraz
przedstawicielem Stowarzyszenia pomocy dla osób autystycznych i osób z innymi
zaburzeniami rozwoju "Iskierka nadziei"

38)

Spotkaniu Noworocznym Burmistrza Kisielic

39)

Koncercie Noworocznym Iławskiego Centrum Kultury

40)

spotkaniu z Marcinem Trzeciakiem z Komendy Powiatowej Policji w Iławie w sprawie
dokumentów niejawnych

41)

spotkaniu z Wojciechem Jankowskim

42)

Minucie ciszy dla tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska, Śp. Pawła Adamowicza

43)

Posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego

44)

spotkaniu z Przemysławem Makowiakiem z firmy POL-MAK

45)

wizycie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz Komisji Mieszkaniowej

46)

Spotkaniu Noworocznym Miejskiej Biblioteki Publicznej

47)

spotkaniu z Marianem Wilkowskim z Warsztatu Terapii Zajęciowej

48)

spotkaniu w sprawie organizacji Kongresu Ruchów Miejskich
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49)

Spotkaniu Noworocznym Burmistrza Susza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suszu

50)

spotkaniu z kolegium prezesów rodzinnych Ogrodów Działkowych

I Zastępca:
• naradzie z Wydziałem Planowania, Inwestycji i Monitoringu UM Iławy
• Spotkaniu Noworocznym Wójta Gminy Iława oraz Przewodniczącego Rady Gminy Iława
• Koncercie Noworocznym Iławskiego Centrum Kultury
• Szkoleniu "Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych - podstawy prawne i praktyka
redagowania" oraz "Raport o stanie gminy, jako element do uzyskania przez Wójta wotum
zaufania. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej".
• Posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
• spotkaniu z Przemysławem Makowiakiem z firmy POL-MAK
• Spotkaniu Noworocznym Miejskiej Biblioteki Publicznej
II Zastępca:
3) naradzie z Wydziałem Planowania, Inwestycji i Monitoringu UM Iławy
4) Spotkaniu Noworocznym Wójta Gminy Iława oraz Przewodniczącego Rady Gminy Iława
5) Koncercie Noworocznym Iławskiego Centrum Kultury
6) Spotkaniu Noworocznym Miejskiej Biblioteki Publicznej
7)

spotkaniu z Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury, Ewą Wiśniewską

8)

spotkaniu z Marcinem Marciniakiem w Centrum Aktywności Lokalnej dot. wykorzystania
pomieszczeń

9)

spotkaniu z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "PRACA" w sprawie mieszkańców
Osiedla Podleśne

10)

Spółdzielnia socjalna Horyzonty w sprawie Ekonomii społecznej

11)

spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5, Mariuszem Sadowskim

12)

spotkaniu z Magdaleną Kobus w sprawie mieszkania treningowego

13)

spotkaniu z załogą Iławskiego Centrum Kultury

14)

spotkaniu ze Zdzisławem Wierzbowskim z Lubawskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego

15)

spotkaniu z firmą Gastromax dot. Lotniczej Majówki

16)

spotkaniu z grupą "Iławskie Smoki Jezioraka" dot. lokalu oraz działań ICSTiR

17)

spotkaniu z załogą Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

16

18)

spotkaniu z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ireną Kasprzycką oraz
Skarbnikiem Miasta

19)

spotkaniu z Dyrektorami iławskich szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich

20)

spotkaniu z załogą Miejskiej Biblioteki Publicznej

21)

Spotkaniu Noworocznym Wójta Gminy Iława

22)

spotkaniu w Centrum Aktywności Lokalnej dot. zmiany siedziby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz częściowego przeniesienia MOPSIK-u

23)

spotkaniu z załogą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

24)

spotkaniu z mieszkańcami - seniorami Osiedla Podleśne w Iławie

25)

spotkaniu z Adrianną Połom w sprawie oferty organizowania imprezy o charakterze
kulturalnym, artystycznym

26)

Polonezie maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
który odbył się na Starym Mieście

27)

Minucie ciszy dla tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska, Śp. Pawła Adamowicza

28)

wernisażu wystawy Józefa Kuleszy

29)

spotkaniu z p. Orzechowskim ze Stowarzyszenia Diabetyków dot. dalszej współpracy

30)

spotkaniu z intendentami szkół

31)

spotkaniu z Miejską Radą Seniorów

32)

spotkaniu w Energetyce Cieplnej z prezesem, Mariuszem Wilczyńskim

33)

Spotkaniu Noworocznym Miejskiej Biblioteki Publicznej

34)

spotkaniu z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Wojciechem
Żmudzińskim oraz kierownikiem basenu, Radosławem Serafinem w sprawie zmiany
cennika pływalni

35)

posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Osób Niepełnosprawnych

36)

spotkaniu z Jackiem Nowickim, Dyrektorem Fundacji Bezpieczeństwa i Żeglugi

37)

spotkaniu z Andrzejem Mazurkiewiczem w sprawie lokalu i funkcjonowania Stowarzyszenia
SART

38)

spotkaniu ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Iławie

39)

wyjeździe do Prabut na lotnisko w związku z Lotniczą Majówką

40)

spotkaniu z Marianem Wilkowskim z Warsztatu Terapii Zajęciowej dot. korzystania z
budynku Centrum Aktywności Lokalnej

W okresie międzysesyjnym analizie została podana sytuacja pracowników jednostek
organizacyjnych UM z uwagi na planowane podwyżki MOPS, ICSTiR, MBP, szkół i przedszkoli.
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Wydział Komunikacji Społecznej
1. W okresie międzysesyjnym Wydział odpowiadał za przygotowanie i wysyłkę zaproszeń
na Spotkanie Noworoczne 2019 Burmistrza Miasta Iławy, do wszystkich miejskich
jednostek samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, a także przedsiębiorców i
współpracowników
UM z terenu Iławy. Wydział przygotował także prezentację podsumowującą działania
inwestycyjne 2018 w Iławie, która została przedstawiona zaproszonym gościom.
2. Pracownicy Wydziału pracują nad kampanią promocyjną miasta w zakresie imprez i innych
wydarzeń kulturalno-sportowych oraz przygotowaniem plakatu informacyjnego dla
mieszkańców. O działaniach informowane są media lokalne: prasa, radio, portale
informacyjne.
W okresie opracowano materiały na styczeń oraz luty.
3. Na okres ferii zimowych Wydział zainicjował kampanię informacyjno-promocyjną na portalu
społecznościowym Facebook, w ramach, której publikowane są bieżące informacje
o zorganizowanych atrakcjach na ten czas przez miejskie jednostki i nie tylko. Promocja
obejmuje wszystkie profile Iławy oraz stronę internetową www.ilawa.pl
4. Wydział pracuje nad promocją (przygotowanie materiałów graficznych, patronaty medialne)
i organizacją Lotniczej Majówki.

Wydział Bieżącego Utrzymania
1. Ogłoszono przetarg na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta
Iławy w roku 2019.
2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na konserwację oświetlenia na terenie Iławy na
okres od 01.01. - 30.04.2019 r. Wygrało Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Technicznych
El-Tronic Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29/9, 14-100 Ostróda, za cenę brutto: 79.046,40 zł.
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 12.12.2018 r. odebrano dokumentację projektową na uregulowanie stosunków
wodnych
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w obrębie zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego. Inwestycja planowana jest
do realizacji w latach 2019 -2020.
2. W dn. 13.12.2018 r. podpisano umowę o wykonanie robót sanitarnych z firmą HYDRAULIK
Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Andrzej Zabłotny w Iławie „Kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul.
Jasielskiej 2 w Iławie" - część 4 - roboty sanitarne budynku przy ul. Jasielskiej 4. Wartość
umowy - 216 228, 33 zł brutto. Termin realizacji - 26.08. 2019 r. Zadanie dofinansowane z
RPO W-M 2014-2020.
3. W dn. 18.12.2018 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji budowlanej i wykonawczej
na realizację inwestycji pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki.
Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki etap III. Aktualizacja związana jest z konkursem
na dofinansowanie realizacji Projektów w ramach Osi 5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Wartość umowy - 29.274,00 zł. Termin
realizacji - do 31.01.2019 r.
4. W dn. 19.12.2018 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane inwestycji pn.
Przebudowa budynku MOPS na potrzeby żłobka", w dniu 20.12.2018 r. został złożony
wniosek
o dofinansowanie inwestycji z programu MALUCH + 2019. Wnioskowana kwota dotacji
wynosi 589 140, 84 zł.
5. W dn. 20.12.2018 r. podpisano cztery umowy o wykonanie robót budowlanych realizowanych
w ramach „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków przy ul. Jasielskiej
1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie” (dofinansowanie
z RPO W-M 2014-2020), z terminem realizacji wszystkich umów do 26.08.2019 r.:
1) Jasielska 1 B-C, roboty ogólnobudowlane z firmą HD INVEST S.C. Dominik
Depczyński, Tomasz Haska w Iławie, na kwotę 237 280, 17 zł brutto,
2) Jasielska 1 B-C, roboty sanitarne z firmą FALKOPIA Z.i P. Falkowscy SJ w Iławie
na kwotę 129 600, 00 zł brutto,
3) Jasielska 2, roboty ogólnobudowlane z firmą HD INVEST S.C. Dominik
Depczyński, Tomasz Haska w Iławie, na kwotę 498 683, 66 zł brutto,
4) Jasielska 2, roboty sanitarne z firmą FALKOPIA Z.i P. Falkowscy SJ w Iławie
na kwotę 334 800, 00 zł brutto.
6. W dn. 07.01.2019 r. przekazano lokomotywę z terenu przy dworcu PKP do renowacji w
ramach zawartej umowy z firmą Remteam sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lindleya 16 7, 02-021
Warszawa na wykonanie renowacji lokomotywy parowej TKt 48-53 w ramach inwestycji pn.
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Utworzenia węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu
zbiorowego w Iławie. Termin realizacji - do 29.11.2019 r.
7. W dn. 10.01.2019 r. podpisano umowę o roboty ogólnobudowlane „Kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul.
Jasielskiej
2 w Iławie" - część 3 - roboty ogólnobudowlane budynku przy ul. Jasielskiej 4 z firmą
AKROTERION BIS Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Feiertag-Baran. Wartość
umowy - 477 194, 58 zł brutto. Termin realizacji - 26.08.2019 r. Zadanie dofinansowane z
RPO W-M 2014-2020.
8. W dn. 14.01.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu „Ochrona i
efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki
etap
III. (konkurs ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020; Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Schemat
A). Wartość konkursowa Projektu to Wydatki kwalifikowane: 8.321.506,18 zł; Wnioskowane
dofinansowanie - 7.073.280,25zł. Planowany termin realizacji - 2020-2021.
9. W dn. 17.01.2019 r. podpisano umowę o wykonanie malowania sali gimnastycznej szkoły
nr 4 z firmą HD INVEST S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska w Iławie, na kwotę 17
944, 59 zł, z terminem realizacji - do 02.02.2019 r.
10. W dn. 18.01.2019 r. podpisano umowy na dostawę łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy
transportowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej w ramach projektu pn. „Rozwój
zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie. Wartość
podpisanych umów to ogółem 338.790,69 zł. Termin realizacji - do 30.06.2019 r.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1.

W okresie sprawozdawczym odbyły się:
I.

trzy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie – 08.01., 15.01. i 22.01.2019 r.,

II.

jedno posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 08.01.2019 r.

2.

Wydarzenia, które odbyły się w okresie sprawozdawczym:
I.

28.12.2018 r. złożono wniosek na realizację projektu "Razem, a nie przeciw sobie"
w ramach Programu Osłonowego "Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego
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w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do 14.03.2019 r.
II.

03.012019 r. złożono ofertę na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w ramach
Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 – 2020. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone najpóźniej do 28.02.2019 r.

III.

Od stycznia rozpoczął się nabór do projektu "Aktywni Rodzice – Aktywne Dziecko".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Jego celem jest
wsparcie

rodzin

z obszarów rewitalizacyjnych A i B, poprzez ich udział w działaniach szkoleniowych,
terapeutycznych, edukacyjnych i animacyjnych.
IV.

16.01.2019 r. w Ośrodku odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Iławy z organizacjami
pozarządowymi i grupami nieformalnymi, które mają swoją siedzibę w Ośrodku,
ul. Chełmińska 1. Celem spotkania było omówienie współpracy z samorządem oraz
prezentacja dotychczasowych i planowanych działań. W spotkaniu wzięło udział
30 osób.

V.

Od 21.01. do 01.02.2019 r. uczestnikom Klubu Aktywności "Junior" zorganizowano
czas wolny podczas ferii zimowych. Prowadzone są zajęcia profilaktyczno
– wychowawcze "Zimowisko Junior" z podziałem na dwie tury (I tura
- 21.01. - 25.01.2019 r. ; II tura 28.01. - 01.02.2019 r.). W programie przewidziano gry
i zabawy zespołowe, wyjścia do kina, na basen, hale sportową, oraz zajęcia
plastyczno - techniczne. W zajęciach wzięło udział łącznie 40 dzieci.

VI.

W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku Psychoedukacji,
przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
– "Słucham, myślę, rozumiem, czuje" – dwie grupy 6–latków z przedszkoli,
– „Agresja w nas i wokół nas” – 2 klasy
– „Integracja” – 2 klasy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dn. 04.01.2019 r. podopieczni Świetlicy środowiskowej „MOPSIK” i MKIS zaprezentowali
Jasełka bożonarodzeniowe dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Iławie, dla
pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu oraz swoich rodziców.
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2. W dniach 21.01. - 01.02.2019r . w budynku MOPS przy ul. Obr. Westerplatte 5 zostało
zorganizowane półzimowisko dla dzieci ze świetlicy i młodzieży z MKIS. Uczestnicy mogą
skorzystać z wielu atrakcji, m.in.:
•

różnych turniejów sportowych, gier planszowych, zabaw integracyjnych,
konkursów, zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych itp., które odbywają się
na terenie Świetlicy;

•

seansów filmowych, które mogą obejrzeć w Kinoteatrze;

•

wyjść na Lodowisko;

•

wycieczki autokarowej do „JUMPCITY” w Gdańsku; w drodze powrotnej dzieci
otrzymają posiłek w Mc’Donalds;

•

balu karnawałowego zorganizowanego na zakończenie ferii zimowych.

3. W dn. 04.01.2019 r. pensjonariusze z Domu Dziennego Pobytu brali udział w
przedstawieniu jasełkowym przygotowanym przez dzieci ze Świetlicy środowiskowej
„MOPSIK” przy ul. Obr. Westerplatte 5 i młodzież z młodzieżowego Klubu Integracji
Społecznej.
4. W dn. 16.01.2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne z seniorami Klubu ,,Polanka’’ w
Domu Dziennego Pobytu (wspólne śpiewanie oraz tańce).
5. W dn. 18.01.2019 r. - odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadka. Występ młodzieży i dzieci
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda z Iławy.

Miejska Biblioteka Publiczna
• 01.01.2019 r. - Lekcja biblioteczna dla uczniów Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie; liczba osób: 7
• 08.01.2019 r.- Wycieczka uczestników Terapii Zajęciowej w czytelni; liczba osób: 5
• 09.01.2019 r. - Lekcja biblioteczna - „Spotkanie z bajką"; liczba osób:24
• 14.01.2019 r. - "Refleksja" krótki metraż - o perspektywach nieśmiertelności, sztucznej
inteligencji, kosmosu i trans humanizmu. Spotkanie poprowadził Krzysztof Kurpiecki; liczba
osób: 27
• 14.01.2019 r. - Lekcja biblioteczna - „Spotkanie z książką”, świetlica Szkoły podstawowej
nr 1 w Iławie; liczba osób:26
• 16.01.2019 r. - „Głośne czytanie” w Przedszkolu Miejskim nr 4; liczba osób: 109
• 16.01.2019 r. - Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków - „Skarbczyk wyobraźni”; liczba
osób: 20
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17.01.2019 r. - Klub Mam i Malucha; liczba osób: 7
• 18.01.2019 r. - Spotkanie z historią - "Od osady obronnej wczesnej epoki żelaza do
warowni krzyżackiej okresu podboju Prus”. Seminarium naukowe poprowadzili Seweryn
Szczepański i Daniel Gazda; liczba osób: 55
• 22.01.2019 r.- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych; liczba osób: 11
• 23.01.2019 r. - Wycieczka dzieci z Przedszkola „Mali odkrywcy”; liczba osób: 21
• 24.01.2019 r. - Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych w Zakładzie Karnym
• 25.01.2019 r. - Warsztaty ceramiczne „Z ognia i z ziemi”
• 25.01.2019 r. - Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci
• 25.01.2019 r. - Spotkanie z historią - „Obóz karny, obóz jeniecki, osiedle dla kolejarzy”.
Spotkanie poprowadzi Michał Młotek.
• 25.01.2019 r. - Wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na „Turniej warcabowy”; liczba
osób: 14
• 21.01.2019 r. - 01.02.2019 r.- Ferie w bibliotece
W okresie sprawozdawczym od 28.12.2019 r. do 25.01.2019 r. odbyło się 20 imprez oraz
spotkań. Wzięło w nich udział 326 osób. W tym okresie w każdą sobotę odbyły się spotkania
„Klubu Szachowego „Fart”, w których wzięły udział 32 osoby. W kursach komputerowych
organizowanych w tym okresie dla Seniorów, wzięło udział 110 osób, a w kursach języka
niemieckiego dla Seniorów obecnych było 27 osób.

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. 06.01.2019 r. - Iławska Liga Futsalu
2. 06.01.2019 r. - Liga Wojewódzka w koszykówce Orka Iława Basketball – Polonia Pasłęk
3. 12.01.2019 r. - Mecz koszykówki Rada Miasta vs Młodzieżowa Rada Miasta w ramach
WOŚP
4. 13.01.2019 r. - Liga Wojewódzka w koszykówce Orka Iława Basketball – Junior Basket
Olsztyn
5. 13.01.2019 r. - Iławska Liga Futsalu
6. 19.01.2019 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, Krzysztofa Mądrego wraz z Wiceburmistrz, Dorotą Kamińską,
Robertem Zawadą oraz Tadeuszem Grabowskim, właściciel Hotelu Tiffi. Spotkanie
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dotyczyło Lotniczej Majówki. 20.01.2019 r. - Koncert Noworoczny na Hali WidowiskowoSportowej
7. 21.01. - 25.01.2019 r. - Ferie na hali: treningi i zajęcia dla dzieci prowadzone przez Orke
Iława oraz Akademię Piłkarską Jeziorak

Iławskie Centrum Kultury
1. W dn. 31.12.2018 r. przy Ratuszu Miejskim odbyła się zabawa Sylwestrowa, którą o
północy uświetnił pokaz sztucznych ogni.
2. W dn. 12.01.2019 r. odbył się cykl działań z okazji XXVII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który przebiegał pod hasłem „Pomaganie jest dziecinne proste”. W
tym

dniu

w Kinoteatrze "Pasja" odbyła się Aukcja gadżetów WOŚP oraz prac przekazanych przez
iławskich twórców. Podczas imprezy odbywały się prezentacje artystyczne w wykonaniu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Michała Kowalewskiego.
3. W dn. 20.01.2019 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej odbył się Koncert NoworocznoKarnawałowy w stylu weneckim, podczas którego najpiękniejsze arie operowe, operetkowe
i musicalowe wykonała Orkiestra Romantica pod dyrekcją Zbigniewa Gracy oraz soliści
Magdalena Idzik – mezzosopran, Piotr Rafałko – tenor, Ryszard Wróblewski – tenor a
także tancerze Anna Kapshidze i Eduard Bablidze . Koncert poprowadziła Anna BarańskaWróblewska.
4. W dniach od 21.01. do 25.01.2019 r. odbył się cykl imprez dla dzieci pod hasłem „Zimowa
Kraina Zabaw z ICK".

W bogatej ofercie znalazły się bezpłatne projekcje filmowe,

warsztaty rzeźbiarskie, warsztaty plastyczne oraz spotkanie z Policją: "Spacer przez
wszystkie wydziały Policji”. Wielką atrakcją były również mega klocki piankowe, urządzenia
dmuchane, legoinspiracje oraz gry planszowe.

W dyskusji na powyższy temat udział wzięli:
Radny Dariusz Paczkowski zapytał o spotkanie w sprawie hotelu Kormoran?
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że spotkanie miało usystematyzować to co się dzieje
wokół hotelu.
Radny Dariusz Paczkowski zapytał, czy w tym roku już się coś zadzieje?
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że ma taką nadzieję.
Radna Ewa Jackowska zapytała o spotkanie z firmą POL-MAK
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Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że było poświęcone kolejnym spotkaniom z POLMAK-iem oraz tym co się wokół niego dzieje. Potwierdził udział w spotkaniu.
Radny Tomasz Sławiński zapytał o spotkanie z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym oraz
spotkanie z Dyrektorem ICK i kierownikiem basenu ws. zmiany cennika pływalni? czy cennik został
już zmieniony.
Zastępca Burmistrza Dorota Kamińska powiedziała, że zaproponowane jest podniesienie cen
biletów na basen o1 zł i ujednolicenie ceny do południa i popołudniu, podniesienie cen w weekendy
o 2 zł. Ceny biletów nie były podnoszone przez 9 lat, koszty utrzymania są wysokie. Pływalnia jest
bardzo obłożona.
Radna Ewa Jackowska zapytała, czy zmiana cennika będzie podniesiona uchwałą?
Zastępca Burmistrza Dorota Kamińska

powiedziała, że zarządzeniem dyrektora. Było

zaproszenie firmy o sponsorowanie Majówki.

Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie- zgodnie zart.24 ust. 3-7 z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym).
Przewodniczący Rady Michał Młotek odczytał tematy interpelacji, które wpłynęły w czasie:
od 28 grudnia do 28 stycznia wpłynęło 6 interpelacji i zapytań radnych.
Radny Andrzej Rykaczewski złożył interpelacje ws:
- tworzenia rad doradzających burmistrzowi
Radny Dariusz Rozborski założył zapytanie :
-kosztów i organizacji lotniczej majówki
-sposobu odśnieżania ulic i chodników
Klub Radnych DLA IŁAWY złożył interpelacje ws:
- nieporządku przy hostelu na ul. Niepodległości
Radna Martyna Wyżlic złożyła zapytanie ws:
- szczegółowych kosztów imprez kulturalnych w latach 2014-2018
Radna Anna Pogodowska złożyła interpelację ws:
-ograniczenia prędkości i budowy progu przy wjeździe ul. Smolki 4
Treść interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczona jest w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

W dyskusji nad powyższym udział wzięli:
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Radny Dariusz Rozborski powiedział, że powołanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Drogach
Iławy jest niepotrzebne ponieważ do tego celu została powołana Komisja Problematyki Społecznej.
Poprzedni zespół i jego Przewodniczący pracowali opieszale.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że w zespole nie ma byłego przewodniczącego.
Dariusz Rozborski powiedział, że tak pisano na info Iława.
Przewodniczący Michał Młotek powiedział, że był tam przedstawiony skład z poprzedniej
kadencji.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że zespół działa społecznie.
Dariusz Rozborski powiedział, że żąda połatania dziur w drogach.
Burmistrz Dawid Kopaczewski powiedział, że zespół nie jest od tego.
Przewodniczący Michał Młotek powiedział, że sprawa nie dotyczy interpelacji i zapytań.
Przewodniczącym Zespołu jest Tomasz Sławiński.
Radny Tomasz Sławiński powiedział, że w Iławie są też drogi wojewódzkie, powiatowe, krajowe.
Tak było w przypadku ulicy Ostródzkiej i przejścia dla pieszych na niej. Jest to droga krajowa.
Radny Dariusz Rozborski powiedział, że dziury są na ulicy miejskiej 1 Maja.
Przewodniczący Michał Młotek zarządził przerwanie dyskusji.
Radny Tomasz Sławiński zaprosił radnego Rozborskiego na spotkanie jutro o godz. 13 w sali 314.
Radny Dariusz Rozborski powiedział, że pojadą w teren, a on wskaże dziury.

Ad.8. Wnioski mieszkańców Iławy.
Przewodniczący Rady Michał Młotek powiedział, że do Biura Rady Miejskiej w terminie, o którym
mowa w Statucie Miasta Iławy wpłynęły dwa wnioski.
Pan Rafał Kocięda- zaprosił w imieniu własnym i grupy która zainicjowała budowę muzeum w
Iławie, na spotkanie 6 lutego w środę o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Kino- teatru Pasja.
Tematem będzie przybliżenie pomysłu powstania nowego muzeum oraz przedstawienie zasobu
materiałów i wysokiej klasy zabytków.
Pan Łukasz Tulwiński zwrócił się z wnioskiem o nadanie obiegu uchwały z dnia 27 lutego 2017
roku lub udzielenia odpowiedzi. Uchwała dotyczy zaproszenia rodziny do osiedlenia się na terenie
Iławy. Kto jest odpowiedzialny za sprowadzenie rodziny do Polski i dlaczego trwa to tak długo? Dwa
lata temu ustawa ustaliła pewne profity dla osiedlających się rodzin.
Radny Adam Żyliński powiedział, że odpowiedzialnym za wykonanie uchwały był Burmistrz
Miasta. Temat był szczegółowo badany na poziomie województwa i ministerstwa. Rodziny, osoby
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traktują Polskę jako rodzaj "trampoliny" do przeskoczenia na zachód. Otrzymane pieniądze są
wykorzystywane do wyjazdu na zachód.
Przewodniczący Michał Młotek poprosił burmistrza o odpowiedź w odpowiednim czasie.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że w uchwale nie ma terminu wykonania.
Przewodniczący Michał Młotek powiedział, że uchwała nie została nie wykonana, ale nie było ze
względów obiektywnych możliwości jej wykonania.

Ad.9. Komunikaty i oświadczenia.
Radna Martyna Wyżlic zaprosiła radnych 11 i 12 lutego na wystawę oryginalnych dzieł sztuki i
koncert. Rozdała zaproszenia.
Przewodniczący Michał Młotek powiedział, że 6 lutego środa, godz. 11:00 odbędzie się spotkanie
z firmą POL-MAK. 15 stycznia wpłynęło do radnych pismo w sprawie ulicy Szeptyckiego.
Przewodniczący nie wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą, ale jest możliwość obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej. W tej sprawie skierowane było pismo o wysłania zapytania do IPN.
Poprosił burmistrza o zrealizowanie. Kolejny temat to szkolenie dla wszystkich radnych, które
mogłoby się odbyć w godzinach popołudniowych.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że w sprawie zmiany nazwy ulicy powinno być pod uwagę
wzięte zdanie mieszkańców.

Ad.10. Zamknięcie obrad V Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Młotek powiedział, że wobec zrealizowania
porządku obrad o godzinie 15:40 zamknął sesję i podziękował za przybycie.

Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie audio-video.

Protokołowała Inspektor

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Kultys

Michał Młotek

