Protokół Nr XVII/11
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie
odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XVII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 28 grudnia 2011 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto
o godz.1300 a zakończono o godz.1500.

Przewodniczący Rady Roman Groszkowski dokonał otwarcia XVII Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co
stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne
decyzje i uchwały.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu
Lista obecności kierowników wydziałów, jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik wniósł o zdjęcie z porządku projektu uchwały
w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie,
w związku z tym, że do chwili obecnej nie wpłynęły wymagane

opinie związków

zawodowych.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku XVII Sesji projektu
uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej
w Iławie została przyjęty pozytywnie przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym

Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek XVII Sesji
uwzględniający zgłoszoną zmianę został przyjęty „jednogłośnie” w następującym brzmieniu:
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1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
3. Składanie wniosków i interpelacji
4.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje (cz.1)

5.

Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2011-2029
b. zmian w budżecie miasta na 2011rok
c. uchwalenia Statutu Miasta Iławy
d. przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
e. udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec
porozumienia,

będącego

wyrazem

współdziałania

pomiędzy

jednostkami

samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu
Gminy Biskupiec w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku
f.

udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa
porozumienia,

będącego

wyrazem

współdziałania

pomiędzy

jednostkami

samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu
Gminy Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku
g. udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława
porozumienia,

będącego

wyrazem

współdziałania

pomiędzy

jednostkami

samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu
Gminy Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku
h. udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską
Lubawa porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami
samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu
Gminy Miejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w
2012 roku
i.

ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie

j. harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku
k. wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonych w Iławie
l. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok
m. uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2012 rok
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n. uchylenia uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy
ulicy Broniewskiego
7. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje (cz.2)
8. Informacje i komunikaty
9. Zamknięcie obrad XVII Sesji

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Groszkowski o godzinie 13.00 otworzył
XVII Sesję Rady Miejskiej w Iławie i przewodniczył jej obradom. Na podstawie listy
obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum dla
podejmowania prawomocnych decyzji i wniosków.

Ad.2.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Groszkowski poinformował, że radni
otrzymali sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta na komisjach.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta Iławy
i Urzędu Miasta stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik poinformował radnych o udziale w
uroczystości jak odbyła się w związku z pierwszą historii Iławy naprawą rewizyjną pojazdu
szynowego. Szczególnie podziękował radnemu Zdzisławowi Wielgosowi, który brał w tym
udział i jest jego wielką zasługą to co się wydarzyło.
Następnie odczytał list gratulacyjny o treści:
Szanowny Panie,
Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji z okazji oddania do eksploatacji jednostki
elektrycznej EN57-725. Wraz z gratulacjami proszę przyjąć serdeczne życzenia należytej
satysfakcji z roli, jaka odegrał Pan w wykonaniu pierwszej naprawy rewizyjnej pojazdu
szynowego w historii Iławy.
Życzę w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Iławy, by jednostka ta dobrze służyła
wszystkim korzystającym z niej pasażerów. Życzę Panu dalszych sukcesów w realizacji
podejmowanych działań, pomyślności w życiu zawodowym i osobisty.
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W dyskusji nad powyższym glos zabrali:
Radny Zdzisław Wielgos podziękował, za życzenia oraz przypomniał historię
powstania w 2009 sekcji dzięki wspólnym działaniom z Panem Szarmachem, które
przyczyniły się do utrzymania miejsc pracy. Podziękował za dobrą współpracę z Burmistrzem
i Starostą Iławskim. Poinformował o działaniach na przyszłość które mogą skutkować
zwiększeniem zatrudnienia oraz utworzeniem klasy o profilu, który pozwoliłby na kształcenie
przyszłych pracowników spółki.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że 38 lat przepracował w tym zakładzie.
Podziękował za działania spółki i walkę o utrzymanie miejsc a Burmistrzowi za
zainteresowanie sprawami kolei. Poprosił o zwrócenie uwagi na teren przed dworcem.
Radna Elżbieta Prasek zapytała, czy na zebraniu związku gmin Czyste Środowisko
była mowa o nowego w sprawie gospodarki śmieciowej.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że była przedstawiana sytuacja
finansowa spółki. Planowany jest zysk na działalności spółki. Spadła ilość przerobu odpadów
z 40 tys. do 33 tys. ton w związku z tym, że jedna z firm przestała dostarczać odpady. Trwają
negocjacje pomiędzy spółką z Rudna a podobną w Morągu gdzie Rudno chciałoby wykupić
tamtejszą spółkę. W Różance powstaje podobny zakład, podobny jest w Działdowie – to trzy
miejsca położone koło siebie. Decyzje zapadną w przyszłym roku jak będą rozpisywane
przetargi i gdzie będą dostarczane odpady. Na spotkaniu były poruszane zmiany proceduralne
i statutowe.
Radny Roman Przybyła zapytał o zarządzenia dotyczące rozdysponowania rezerwy
celowej- poprosił o szczegóły.
Skarbnik Miasta Janina Okołowska odpowiedziała, że związane to było
z odprawami emerytalnymi a druga na skutki podwyżek we wszystkich jednostkach.

Ad.4. Składanie wniosków i interpelacji
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że do planu zagospodarowania przestrzennego
złożono 130 wniosków. Zapytała, w jakim czasie radni zostaną z nimi zapoznani i w jakim
terminie zostaną one rozpatrzone i jaki będzie termin na ustosunkowanie się do nich.
Radny Eugeniusz Chomik zapytał jaka jest całkowita kwota dotacji w 2011 roku na
inwestycje już zakończone względnie realizowane.
Radny Eugeniusz Dembek zapytał w związku z zamknięciem wiaduktu kolejowego
i pozbawieniem niektórych mieszkańców dojazdu do miasta- końcówka ulicy Wojska
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Polskiego- powiedział, że mieszkańcy są rozgoryczeni muszą pokonywać 26 kilometrów aby
dojechać do miasta . Czy nie można im zrekompensować tego umarzając w części podatków.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Bojko poprosił o interwencje na
cmentarzu przy ulicy Ostródzkiej- górna alejka po opadach jest zabłocona i jest problem
z przejściem.
Radny Wojciech Szymański zapytał czy w związku ze zbliżającą się rocznicą katastrofy
smoleńskiej planuje się upamiętnienie i uhonorowanie ofiar w jakiś sposób w naszym
mieście.

Ad.5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik odpowiedział ;
Do radnej Anny Zakrzewskiej – wnioski do planu są uwzględniane a następnie będzie
kolejne wyłożenie planu- zakładamy, że już ostatnie.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że wstępnie z autorem
programu zostały omówione. Przygotowywane jest plan uwzględniający poprawki
wynikające z uwag. Następnie będzie spotkanie ze wszystkimi radnymi aby mogli się
zapoznać - najprawdopodobniej w styczniu.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik do Radnego Eugeniusza Chomika ogólna
suma dotacji jak miała do nas wpłynąć to kwota około 11 milionów- wpłynęło 9 milionów
500 tys. złotych. Ze względów proceduralnych przerzucono resztę kwoty na 2012 rok.
Do radnego Dembka- należy się zastanowić nad sprawą rekompensaty strat jakie ponoszą
mieszkańcy Iławy mieszkający za zamkniętym wiaduktem i związanymi z tym
niedogodnościami. Należy się zastanowić czy miasto to powinno robić czy PKP- trzeba to
rozważyć z punktu prawnego.
Do radnego Bojko-odpowiedział, że wszystko związane jest z finansami, ale jeśli jest
możliwość zrobienia podsypki to należy to zrobić aby poprawić stan nawierzchni.
Do Radngo Szymańskiego- powiedział, że osoby które zginęły w katastrofie powinny być
uhonorowane. Dodał, że w tej chwili nie ma takich wniosków i należałoby rozważyć w jaki
sposób i gdzie.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że miał na myśli nadanie nazwy Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej nowo wybudowanej ulicy na Osiedlu Piastowskim.
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Ad.6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Groszkowski powiedział, że radni otrzymali
sprawozdania i mieli możliwość zapoznać się z nimi. Zapytał czy są jakieś uwagi.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział , że sprawozdania są rodzajem streszczenia i
brakuje mu w nich inicjatywy uchwałodawczej w komisjach dlatego będzie się wstrzymywał
od przyjęcia ich.
Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów za 2011 rok
stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Sprawozdanie z prac Komisji Problematyki Społecznej za 2011 rok stanowi załącznik nr
7 do protokołu
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki za 2011 rok stanowi
załącznik nr 8 do protokołu
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2011 rok stanowi załącznik nr 9 do
protokołu

Poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie jawne propozycja
przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej została
przyjęta pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym”

Informacji o informacja o realizacji zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i
odprowadzania ścieków przez Sp. z o.o. ,,Iławskie Wodociągi”
stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2029
Opinie Komisji:
INFORMACJE

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
a)

zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta na lata 20112029
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Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2029
Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2029

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2011-2029 stanowi załącznik nr 11 do protokołu

b. zmian w budżecie miasta na 2011rok
Uchwała w sprawie

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

zmian w budżecie miasta na
2011rok

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Skarbnik Miasta Janina Okołowska omówiła zmiany
Nikt z zebranych nie zabrał głosu w sprawie powyższej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2011rok

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie zmian w budżecie miasta na 2011rok
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011rok
stanowi załącznik nr 12 do protokołu

c) uchwalenia Statutu Miasta Iławy
OPINIE KOMISJI

Uchwała w sprawie

a)

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów

Pozytywnie przy 4
głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się” z
uwzględnieniem
wniosków Komisji

Pozytywnie przy 4
głosach „za” i 3
głosach
„wstrzymujących się” z
uwzględnieniem
wniosków Komisji

Pozytywnie jednogłośnie

uchwalenia Statutu Miasta Iławy

.
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W dyskusji nad powyższym głos zabrał:
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski powiedział, że statut to poważna i
trudna uchwała dlatego tyle czasu jej poświęcono, wiele dyskusji i niekiedy kłótni.
W obecnym statucie brakowało:
- odniesienia się do insygniów władzy burmistrza i przewodniczącego,
-trybu postępowania przy wspólnych posiedzeniach komisji,
- trybu wnoszenia wniosków,
- większego udziału mieszkańców w pracach samorządu, trybu rozpatrywania skarg,
- trybu głosowań tajnych,
zasad głosowania imiennego,
- prezentacji projektów uchwał,
- tworzenia klubów radnych,
- trybu pracy komisji rewizyjnej
- rozstrzygnięto wypłacanie diet radnych.
Nie ma pewności czy uwzględniono wszystko w statucie. Nie mamy pieniędzy na dobrych
prawników, aby wszystko rozstrzygnęli. Zmieniły się przepisy , jest nowy kodeks wyborczy i
nie wiemy co będzie z tego wynikało. Mimo, że jest wiele rozstrzygnięć i interpretacji prawa
a mimo to trudniej się pisze.
Wprowadzenie zryczałtowanych diet pozwoli na zaplanowanie kwoty w budżecie
najwyżej mogą być oszczędności wynikające z potrąceń. Rozwiązane zostaną dylematy czy
członkom komisji doraźnych należy wypłacać diety.
Powiedział, że trudno powiedzieć jak się zachowa organ nadzorczy w stosunku do naszej
uchwały i ze pewnie słowa krytyki padną w tej sytuacji pod jego adresem.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że w związku z tym że na
komisjach padły nowe wnioski , często wykluczające się zaproponował skoncentrowanie się
na przegłosowaniu wniosków , na zaakceptowaniu ich bądź odrzuceniu.
Radny Wojciech Szymański zapytał, czy będą głosowane najdalej idące wnioski.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski odpowiedział, że tak.
Radny Jerzy Ewertowski złożył wyrazy współczucia panu Pankowskiemu o obawy w
trosce o to, czy wojewoda uchyli czy nie statut, ale w społeczeństwie demokratycznym
prawnicy maja prawo mieć różny pogląd w tej samej kwestii . Pan Pankowski powiedział ze
komisje często się kłóciły w tej swojej pracy i to jest naturalne; szkoda tylko, że radni nie
mieli czasu się pokłócić. Komisja była powołana ¾ roku temu i w tej kwestii zaledwie raz 19
października się pokłóciliśmy. To nie jest w porządku, bo jest to narzucenie pewnej koncepcji
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wąskiej grupy Komisji Doraźnej. Dla mnie byłoby bardziej właściwe gdybyśmy się tu dziś
spotykali jako Komisja a nie jako Rada. A w kwestiach szczegółowych będę się odzywać i
będę próbował przekonywać.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski połączone komisje nie mają mocy
decyzyjnej tylko Rada. Połączone komisje były zwołane po to, żeby dać Komisji Statutowej
wskazówki jak radni chcieliby to rozwiązać.
Radny Roman Przybyła zapytał, czy to co przygotowaliśmy obejrzał polonista i radca
prawny. Zapytał jak ma głosować skoro nie ma tego aktualnego projektu bo go nie dostał.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Ryszard
Kabat powiedział , że projekt został złożony a że komisje zgłaszały jeszcze uwagi to należy
je przegłosować. Nie ma jeszcze tekstu ostatecznego bo go jeszcze nie znamy. Dziś będzie
głosowana część poprawek, która został zgłoszona na komisjach poprzedzających sesje.
Statut jest dobry i Pan Pankowski się przy nim napracował i trzeba mu podziękować.
Gdybyśmy w ten sposób go uchwalali, to przez kolejne 4 lata byśmy go nie uchwalili. Każdy
z nas będzie miał nieco inne podejście do statutu, ale nie można na niego patrzeć tak, że mój
wniosek nie został uwzględniony to ja będę przeciwny. Tu będzie obowiązywała demokracja
-kiedy będziemy głosować.
Radny Roman Przybyła zapytał czy dziś głosujemy tylko poprawki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Ryszard
Kabat odpowiedział, że najpierw nad poprawkami a potem nad ostateczną wersją.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że najpierw będziemy
głosować propozycje komisji a potem całość statutu.
Następnie przewodniczący kolejno odczytał propozycje poprawek do projektu statutu
Wniosek 1:
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

- Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej przysługuje dieta w
wysokości 70% kwoty bazowej

- Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej przysługuje dieta w
wysokości 60% kwoty bazowej

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
- Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej przysługuje dieta w
wysokości 70% kwoty bazowej

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy o treści: „Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej przysługuje dieta w wysokości 70% kwoty bazowej” został przyjęty przy 16 głosach
„za” 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących
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Wniosek 2
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

- Przewodniczącemu Komisji
przysługuje dieta
w wysokości 55% kwoty
bazowej

- Przewodniczącemu Komisji
przysługuje dieta
w wysokości 60% kwoty
bazowej

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
- Przewodniczącemu Komisji
przysługuje dieta
w wysokości 55% kwoty
bazowej

Radny Wojciech Szymański powiedział, że ta poprawka była zgłoszona z całym
pakietem, wiec nie możemy głosować tego oddzielnie. To się wiązało podniesieniem radnym
nie funkcyjnym do 35% oraz radnym pracującym

Komisji Rewizyjnej o 5%, oraz

podwyższeniu diet wiceprzewodniczącym komisji. Poza tym zasugerował, żeby nie głosować
„kto za i kto przeciw” tylko kto jest za danym wariantem.
Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że tamte poprawki będą
również głosowane. Dodał, że jest możliwość wstrzymania się przy głosowaniu i dodał że
zostaniemy przy tym trybie głosowania. Głosujemy kwotę wyższą- byłoby to uproszczenie
procedury.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Ryszard
Kabat powiedział, że sytuacja jest jasna; skoro większość głosuje za pierwszym wariantem to
wiadomo że nie będzie głosowała za drugim.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że glosowania w komisjach były w jakimś
kontekście i dotyczyło to całokształtu – ile dostaje przewodniczący , wiceprzewodniczący i
zwykły radny- to nie można tak tego głosować w tej chwili .

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy o treści: „Przewodniczącemu Komisji
przysługuje dieta w wysokości 60% kwoty bazowej” uzyskał 5głosów „za” 15 przeciwnych

Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski dodał, że głosowało 20 osób.
Powiedział, że w tym układzie zostaje zapis „Przewodniczącemu Komisji przysługuje dieta
w wysokości 55% kwoty bazowej” tak jak było w propozycji Komisji Statutowej.
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Wniosek 3

Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

- Wiceprzewodniczącemu
Komisji przysługuje dieta
w wysokości 40% kwoty
bazowej

- Wiceprzewodniczącemu
Komisji przysługuje dieta
w wysokości 45% kwoty
bazowej

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
- Wiceprzewodniczącemu
Komisji przysługuje dieta
w wysokości 40% kwoty
bazowej

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy o treści: „Wiceprzewodniczącemu Komisji
przysługuje dieta w wysokości 45% kwoty bazowej” uzyskał 1 głos „za” 18 przeciwnych i 1
wstrzymujący

Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski Powiedział, że w tym układzie zostaje
zapis „Wiceprzewodniczącemu Komisji przysługuje dieta w wysokości 40% kwoty bazowej” tak jak
było w propozycji komisji statutowej.

Wniosek 4
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

- radnym nie pełniącym funkcji
przysługuje dieta
w wysokości 35% kwoty
bazowej

- radnym nie pełniącym funkcji
przysługuje dieta
w wysokości 35% kwoty
bazowej

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
- radnym nie pełniącym funkcji
przysługuje dieta
w wysokości 30% kwoty
bazowej

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy o treści: „Radnym nie pełniącym funkcji
przysługuje dieta w wysokości 35% kwoty bazowej” został przyjęty przy 18 głosach „za”

Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział że w takim razie 2 osoby nie
głosowały.
Radna Anna Zakrzewska „Ja na przykład nie głosowałam , bo to jest farsa nie

głosowanie dlatego, że ani nie są przedstawione dwa warianty, ani głosowanie nie jest pełne
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bo powinno być za pierwszym wariantem i za drugim i nie będę w czymś takim
uczestniczyła. ”
Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że jeśli Pani Radna tak
uważa to możemy przegłosować wariant drugi. Jeśli ktoś będzie za dwoma wariantami to
będzie to sytuacja dziwaczna.
Radna Anna Zakrzewska zaproponowała aby Radca Prawny się wypowiedział, czy
to głosowanie ma sens i czy jest ważne to , które się do tej pory odbywało.
Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski zwrócił się z pytaniem do radcy
prawnego czy taka forma głosowania jest właściwa.
Radca Prawny Dariusz Obara „Panie Przewodniczący, przyjęliśmy takie reguły i to
jest właściwa forma. Głosujemy nad konkretnym punktem. Był czas na komisjach, żeby
konkretnego rodzaju ustalenia poczynić. A w tej chwili zmiana każdego paragrafu czy punktu
powinna być głosowana”
Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski dopytał, czy właściwe jest że
głosujemy jeden wariant.
Radca Prawny Dariusz Obara odpowiedział, że jest właściwa tak forma głosowania.
Wniosek 5
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

- Radnym pracującym
w Komisji Rewizyjnej
przysługuje dodatek
w wysokości 5% kwoty bazowej,
niezależnie od pełnionej funkcji

- Radnym pracującym
w Komisji Rewizyjnej
przysługuje dodatek
w wysokości 5% kwoty bazowej,
niezależnie od pełnionej funkcji
w Komisji bądź Radzie

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
- Radnym pracującym
w Komisji Rewizyjnej
przysługuje dodatek
w wysokości 5% kwoty bazowej,
niezależnie od pełnionej funkcji

Radny Wojciech Szymański powiedział, że był pomysłodawcą tego punktu ale
dotyczyło to całego pakietu oraz dotyczyło to sytuacji kiedy przewodniczący Komisji miałby
60% i wtedy przysługiwałoby mu również te 5 %. A w sytuacji kiedy ma 70 to w tej sytuacji
wariant ze tylko nie funkcyjni członkowie tej komisji.
Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że komisja Rozwoju
Gospodarczego zaproponowała dopisanie do punktu „z wyjątkiem Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej”
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Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian

Statutu Miasta Iławy o treści: „Radnym pracującym

w Komisji Rewizyjnej przysługuje dodatek w wysokości 5% kwoty bazowej, niezależnie od pełnionej
funkcji” nie uzyskał żadnych głosów

Radny Wojciech Szymański powiedział, że w tej sytuacji powinniśmy głosować
kolejny wariant.
Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że jeżeli mamy dwie
propozycje i jedna odpadnie to wiadomo, że przechodzi druga. Jeśli natomiast są 3, to
musimy głosować każdą. Kolejnym wnioskiem jaki będziemy głosować jest

wniosek

Komisji Problematyki Społecznej „Radnym pracującym w Komisji Rewizyjnej przysługuje
dodatek w wysokości 5% kwoty bazowej, niezależnie od pełnionej funkcji w Komisji bądź Radzie”

Przewodniczący Komisji Problematyki Społecznej Włodzimierz Harmaciński
powiedział. że ta propozycja miała racje bytu wówczas, gdyby przeszedł wniosek że wszyscy
przewodniczący komisji mają 60%. Skoro nie przeszła ta propozycja to ten punkt nie ma racji
bytu. Następnie wycofał wniosek.

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian

Statutu Miasta Iławy o treści: „Radnym pracującym

w Komisji Rewizyjnej przysługuje dodatek w wysokości 5% kwoty bazowej, niezależnie od pełnionej
funkcji z wyjątkiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej” został przyjęty przy 17 głosach „za” 1
wstrzymującym, 1 przeciwnym” – 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Wniosek 6
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

----------------------------------

- dodanie zapisu: „Radny nie
może pełnić dwóch funkcji
w Radzie”

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
-----------------------------------

Przewodniczący Komisji Problematyki Społecznej Włodzimierz Harmaciński
zamysł był taki aby osobami funkcyjnymi w Komisji Rewizyjnej nie mogły być osoby
funkcyjne w innych komisjach. Ale w obecnej sytuacji kiedy przegłosowano takie stawki, też
ten wniosek nie ma racji bytu. Następnie wycofał wniosek.
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Wniosku nie głosowano

Uwagi zgłoszone przez Skarbnika Miasta Iławy i zaakceptowane przez członków
Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie

Wniosek 7
Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian

Statutu Miasta Iławy o treści : § 30 ust. 3 otrzymuje

brzmienie: „W przypadku objęcia funkcji określonej w ust. 2 pkt 1)-5) w części
miesiąca, przysługuje dieta określona dla obejmowanej funkcji od następnego miesiąca,
po miesiącu, w którym objęto funkcję” został przyjęty przy 19 głosach „za”” – 1 osoba nie
brała udziału w głosowaniu.

Wniosek 8
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

- każda nieobecność na Sesji
bądź Komisji powoduje
obniżenie diety o 20%

- każda nieobecność na Sesji
bądź Komisji powoduje
obniżenie diety o 10%

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
- nieobecność na Sesji bądź
Komisji powoduje obniżenie
diety o 20%

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian

Statutu Miasta Iławy o treści : § 31 ust. 1 otrzymuje

brzmienie: „ Każda nieobecność na Sesji bądź Komisji powoduje obniżenie diety o …”
został przyjęty jednogłośnie

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian

Statutu Miasta Iławy o treści : § 31 ust. 1 otrzymuje

brzmienie: „ Każda nieobecność na Sesji bądź Komisji powoduje obniżenie diety o 20%”
nie uzyskał żadnych głosów

Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że wobec takiego
głosowania przyjmujemy wariant 10%.

Wniosek 9
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Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy poprzez dodanie zapisu do § 31 ust. 4 w
następującym brzmieniu: „ Diety, o których mowa w § 30 ust. 2 oraz ich obniżenie, o
którym mowa w § 31 ust. 1, zaokrągla się do pełnego złotego” został przyjęty jednogłośnie

Wniosek 10
Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy poprzez dodanie do § 31 ust. 5 w
następującym brzmieniu: „ Dieta wypłacana jest w terminie do 7 dnia miesiąca, za
miesiąc poprzedni” został przyjęty jednogłośnie
Wniosek 11
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

- nie rozstrzygnięto z ilu
Radnych powinien składać się
klub radnych:
3 głosy „za”, 3 głosy
„przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”

- klub powinien składać się
z co najmniej z 5 Radnych

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy
- klub powinien składać się
z co najmniej z 5 Radnych

Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że wypowiada się w kontekście wypowiedzi
przewodniczącego Komisji Doraźnej, który powiedział, że nawet sam prezydent jest za
zwiększeniem udziału mieszkańców w aktywności obywatelskiej . Zwrócił uwagę i prosił o
głosowanie za opcją 3 osób z możliwości stworzenia klubu, ponieważ ten zapis należy też
rozpatrywać w ramach uczestnictwa w pracach Komisji Rewizyjnej. Wówczas przedstawiciel
klubu miałby szansę wejść z automatu w jej skład, oczywiście wskazany i przegłosowany i
procedury demokratyczne byłyby zachowane. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia
takim kazusem jaki jest obecnie, gdzie dwa duże kluby - dwa ugrupowania, które weszły do
Rady - zdominowały skład Komisji Rewizyjnej. Dlatego apeluje o to, aby niejako umożliwić
tym mieszkańcom, którzy głosowali na mniejsze ugrupowanie, aby również umożliwić im
w pośredni sposób sprawowanie funkcji kontrolnej w Komisji Rewizyjnej.

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy poprzez zapis „warunkiem utworzenia
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klubu jest zdeklarowanie w nim udziału co najmniej 5 radnych” został przyjęty przy 14
głosach „za” i 7 przeciwnych

Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że w tej sytuacji należy
przegłosować zapis „Automatycznemu rozwiązaniu ulega klub , gdy liczba jego członków
spadnie poniżej 5”
Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian

Statutu Miasta Iławy poprzez zapis „Automatycznemu

rozwiązaniu ulega klub , gdy liczba jego członków spadnie poniżej 5”

został przyjęty

przy 14 głosach „za” i 3 przeciwnych i 4 wstrzymujących

Wniosek 12
Wnioski Komisji Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki z
dnia 21.12.2011r.

Wnioski Komisji Problematyki
Społecznej z dnia 22.12.2011r.

Wersja przedłożona przez
Komisję Doraźną do Spraw
Opracowania Zmian
w Statucie Miasta Iławy

- interpelacje pisemne.

- dodanie zapisu, iż dopuszcza
się interpelacje ustne.

- interpelacje pisemne.

Poddany przez Przewodniczącego Obrad wniosek w sprawie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Miasta Iławy poprzez zapis „Interpelacje składa się
w formie pisemnej na sesji bądź w okresie miedzysesyjnym ”

został przyjęty przy 13

głosach „za” i 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących

Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że wnioski zostały
wyczerpane
Radny Eugeniusz Dembek „Widząc to jako członek Komisji doraźnej do Spraw Zmiany
Statutu – uchwała była w sprawie zmiany, poprawienia statutu a nie uchwalenia nowego.
Wychodzimy do przodu i brniemy w coś, co ma blokować, kneblować, ubierać w aksamitne
usteczka i białe rękawiczki tak jak to w sejmie się dzieje. Za takim statutem nie będę, gdzie
próbuje

się

w

sposób

nie

demokratyczny

w

demokratycznie

wybranej

radzie,

przyporządkować, kogoś zdyscyplinować - powiem jasno – zaczęto od tego, że
przewodniczący ma być policjantem sesji. To jest dla mnie szok. Komuś się chyba
przypomniało, że pracował w komendzie policji i próbował tu zrobić komendę. Ja nie
przyjmuje takiego statutu, gdzie nie gwarantuje się radnemu swobody wypowiedzi w
regulaminie. Pisemne interpelacje? Ja mam prawo ustnie zadawać interpelację, którą mi
zadano dzisiaj a tu trzeba 7 dni aby złożyć do burmistrza. Tak się nie robi. Kneblowanie,
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pouczanie, blokowanie, dyscyplinowanie. Nie o to nam chodzi w statucie w systemie
demokracji. Gdzie mamy załączniki o których się mówi w statucie? Ja chce jednolity odpis
statutu na którym będę teraz głosował. Nie mam siły głosować nad takim statutem, który
będzie mnie blokował w systemie wolności o którą ludzie tyle walczyli i przeleli krew.

Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski odpowiedział, że nikt nie zamierza
radnego blokować- nie ma rozwiązań zmieniających możliwość wypowiedzi. Wycofano ze
statutu możliwość przywoływania „do rzeczy”. Radnemu mylą się obrady Rady Miejskiej z
sejmikiem. Na obrady zaprasza się poważne osoby i powinny toczyć się według porządku,
który został przez wszystkich zaakceptowany i wypowiedzi powinny być na temat zgodne z
porządkiem. Niestety często tak nie jest. I nie sądzę aby ktoś kogoś dyscyplinował w innym
przypadku jak tylko w wypadku wypowiedzi nie na temat lub powracania do spraw już
przegłosowanych.
Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że rozumie obawy radnego Dembka. Pewne
rozwiązania ustrojowe zawarte w tym statucie, rzeczywiście wiele kwestii porządkują ale
jednocześnie nadmiernie preferują duże ugrupowania, natomiast dość ostro marginalizują
pewne grupy mieszkańców, mających swoich przedstawicieli w tym organie stanowiącym,
którzy mogą stanowić nawet 20% tego społeczeństwa. Mogą się one pożegnać z jasnym
wyartykułowaniem swojego głosu. Zatem może spróbujmy je zapędzić gdzieś do getta –
niech w ogóle nie zabierają głosu i nie uczestniczą w życiu tego miasta. Są pewne
mechanizmy kneblowania i zgadzam się z kolegą- nie wiem jeszcze jak zagłosuję. Pewnie ten
statut należy przyjąć bo jakiś dokument porządkujący organ miasta musi funkcjonować- to
nie ulega wątpliwości, tylko nie myślałem ze to w tym kierunku pójdzie. Nastąpiło zbyt mało
ustępstw w stosunku do tych mniejszych ugrupowań.
Przewodniczący Obrad Roman Groszkowski powiedział, że akurat zwiększono
możliwość wypowiadania się mieszkańców- nawet tych którzy głosowali na listę której
przedstawiciel nie znalazł się w radzie- poprzez zgłoszenie swojego wniosku na sesji. Każdy
z radnych dysponuje swoim głosem w sposób swobodny. Statut tego nie zmienia.
Radny Eugeniusz Dembek Stary statut spowodował, że znaleźliśmy się w takim a nie
innym miejscu, jeśli chodzi o zadłużenie i nowy statut też nic nie zmieni w dziedzinie
gospodarowania naszymi pieniędzmi- i o to chodzi. Jeśli statut nie ma wpływu na budżet to
co powodowało Panem – Panie Przewodniczący, że pan tak gonił za tym statutem. Można z
niego wykreślać to co jest niezgodne z nowymi ustawami i tym co jest aktualne. A my w
ogóle nie zaglądaliśmy do tego statutu i robiliśmy od nowa robotę. Nie tędy droga i ja po
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prostu od samego początku buntowałem się przeciwko takiej procedurze. Dlatego też się z
panam Andrzejem kłóciliśmy – szanuje go i będę szanował, ale pewne rozwiązania które
próbował wrzucić w nowy statut odbiegały od mojego demokratycznego myślenia.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy

Rada Miejska w obecności 21 radnych – przy 17 głosach „za” 2 „przeciwnych
i 2 „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 13 do protokołu

Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że trzeba uszanować demokratyczny sposób
przyjęcia statutu oczywiście w ciemno co ośmielę się zaznaczyć w piśmie do wojewody
żeby się nad tym zastanowił nadzorując statut
Radna Anna Zakrzewska poprosiła o pisemną opinie prawną radcy, że wszystkie
głosowania około statutowe odbywały się zgodnie z prawem.

d) przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

przyjęcia zmian do
Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta
Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

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

Pozytywnie
jednogłośnie

Nikt z zebranych nie zabrał głosu w sprawie powyższej uchwały.
Wiceprzewodniczący

Rady

Andrzej

Pankowski

odczytał

projekt

w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
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uchwały

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Iławy stanowi załącznik nr 14 do protokołu

e) udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec
w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

udzielenia Burmistrzowi Miasta
upoważnienia do zawarcia z
Gminą Biskupiec porozumienia,
wyrazem
będącego
współdziałania
pomiędzy
jednostkami
samorządu
gminnego
w
sprawie
przyjmowania i utrzymywania
psów z terenu Gminy Biskupiec
w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2012 roku

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

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

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji na d powyższym głos zabrali:
Rady Eugeniusz Dembek powiedział, że pomału stajemy się schroniskiem dla zwierząt z
całego powiatu. Zapytał czy nie warto byłoby rozszerzyć działalności i nie zrobić na tym
interesu.
Burmistrza Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że nie ma takiej możliwości
ponieważ powierzchnia schroniska się nie zwiększyła. Poza tym nie jest powiedziane, że
byłaby to działalność dochodowa. Dodał , że prawdopodobnie Związek Gmin „Czyste
Środowisko będzie chciał to przejąć.
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Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą
Biskupiec porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania
psów z terenu Gminy Biskupiec w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Iławie w 2012 roku

Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec porozumienia, będącego wyrazem
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie
przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku stanowi załącznik nr 15 do protokołu

f) udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku
OPINIE KOMISJI

Uchwała w sprawie

udzielenia Burmistrzowi Miasta
upoważnienia do zawarcia z
Gminą Lubawa porozumienia,
będącego
wyrazem
współdziałania
pomiędzy
jednostkami
samorządu
gminnego
w
sprawie
przyjmowania i utrzymywania

Komisja
Problematyki
Społecznej

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

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

psów z terenu Gminy Lubawa w
Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2012 roku

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą
Lubawa porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami
samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy
Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku stanowi załącznik
nr 16

do protokołu

g) udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

udzielenia Burmistrzowi
Miasta upoważnienia do
zawarcia z Gminą Iława
porozumienia, będącego
wyrazem współdziałania

Komisja Problematyki

Komisja Oświaty,

Komisja Rozwoju

Społecznej

Kultury Sport i

Gospodarczego, Budżetu

Turystyki

i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie
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pomiędzy
jednostkami
samorządu gminnego w
sprawie przyjmowania i
utrzymywania psów z
terenu Gminy Iława w
Schronisku
dla
bezdomnych zwierząt w
Iławie w 2012 roku

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia

Burmistrzowi

Miasta

upoważnienia

do

zawarcia

z

Gminą

Iława

porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia

Burmistrzowi

Miasta

upoważnienia

do

zawarcia

z

Gminą

Iława

porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą
Iława porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w
Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku
stanowi załącznik nr 17

do protokołu

h) udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską
Lubawa porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami
samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu
Gminy Miejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012
roku
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej
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Komisja
Komisja
Oświaty, Kultury
Rozwoju
Sportu
i Gospodarczego,
Turystyki
Budżetu i

Finansów
udzielenia Burmistrzowi Miasta
upoważnienia do zawarcia z
Gminą
Miejską
Lubawa
porozumienia,
będącego
wyrazem
współdziałania
jednostkami
pomiędzy
samorządu gminnego w sprawie
przyjmowania i utrzymywania
psów z terenu Gminy Miejskiej
Lubawa w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w
2012 roku

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Lubawa
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej
Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Lubawa
porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej
Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do zawarcia z Gminą
Miejską Lubawa porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami
samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy
Miejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2012 roku stanowi
załącznik nr 18 do protokołu

i) harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku

Uchwała w sprawie

harmonogramu

dyżurów

Komisja
Problematyki
Społecznej

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

radnych na I półrocze 2012 roku

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku

Uchwała w sprawie harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku
stanowi załącznik nr 19 do protokołu

j) harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku

Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

harmonogramu
dyżurów
radnych na I półrocze 2012 roku

Pozytywnie
jednogłośnie

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

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku

Uchwała w sprawie harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2012 roku
stanowi załącznik nr 20

do protokołu

k) wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonych w Iławie
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OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

wyrażenia zgody na objęcie
granicami
Warmińsko
–
Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej
S.A.
nieruchomości położonych w
Iławie

Komisja
Problematyki
Społecznej

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

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonych w Iławie

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonych w Iławie

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonych w Iławie stanowi
załącznik nr 21

do protokołu

l) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

uchwalenia planu pracy Rady
Miejskiej na 2012 rok

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

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok
stanowi załącznik nr 22

do protokołu

m) uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2012 rok
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

uchwalenia
planów
pracy
Komisji Problemowych Rady
Miejskiej na 2012 rok

Nie było
głosowane

Komisja
Komisja
Oświaty, Kultury
Rozwoju
Sportu
i Gospodarczego,
Turystyki
Budżetu i
Finansów
Nie było
Nie było
głosowane
głosowane

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2012 rok

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2012 rok

Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na
2012 rok stanowi załącznik nr 23

do protokołu

n) uchylenia uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy
ulicy Broniewskiego
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OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty, Kultury
Sportu
i
Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

uchylenia uchwały w sprawie obciążenia
nieruchomości położonej w Iławie przy
ulicy Broniewskiego

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski odczytał projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy
Broniewskiego

Rada Miejska w obecności 21 radnych - przy 21 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy
Broniewskiego

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w
Iławie przy ulicy Broniewskiego stanowi załącznik nr 24

do protokołu

Ad.7. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski interpelacje (cz.2)
Skarbnik Miasta Janina Okołowska odpowiedziała radnemu Romanowi Przybyle:
zarządzenie 101

Burmistrza w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej dotyczyło

zmniejszeni tej rezerwy o kwotę 43 600 złotych i przeznaczenie jej na zakup drobnego
sprzętu komputerowego związanego z kładzeniem nowej sieci.

Ad.8. Informacje i komunikaty
Radny Lech Żendarski 15 grudnia odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających
na rzecz osóo)b niepełnosprawnych . Na tym spotkaniu proszono aby przekazać Burmistrzowi
i Radzie

podziękowania, za to co się robi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w

szczególności za powołanie komisji do spraw konsultacji z osobami niepełnosprawnymi
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Przewodniczący Rady Roman Groszkowski poinformował o terminie następnej sesji tj.,
25 stycznia. przypomniał że dwoje radnych nie uporządkowało spraw oświadczeń
majątkowych.

Ad 9. Zamknięcie obrad XVII Sesji
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1500 zamknął sesję .
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Drozdowska

Roman Groszkowski
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