Protokół Nr XVIII/12
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie
odbytej w dniu 25 stycznia 2012 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XVIII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 25 stycznia 2012 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto
o godz.1300, a zakończono o godz.1510.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski dokonał otwarcia XVIII Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec
ustalonego składu stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska
i podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Nieobecni byli radni: Ryszard Kabat, Roman
Waruszewski oraz Wojciech Szymański.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Lista obecności kierowników wydziałów, jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zaproponował
zmianę brzmienia jednego z punktów porządku obrad. Wniósł o usunięcie w pkt 2 przyjęcia
protokołu z XVII Sesji.

Zaproponowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie – Romana
Groszkowskiego powyższa zmiana do porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Iławie
została poddana pod głosowanie jawne, w wyniku którego została pozytywnie
„jednogłośnie” zaakceptowana przez Radę Miejską w Iławie, w obecności 18 radnych.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek XVIII Sesji
z uwzględnieniem powyższej zmiany został przyjęty „jednogłośnie” w następującym brzmieniu:
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1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołów z XV i XVI Sesji
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
4. Składanie wniosków i interpelacji
5.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje (cz.1)

6. Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja zadań
w roku 2011. Kalendarz imprez na rok 2012.
7. Informacja na temat promocji miasta w 2011 r. (formy pracy, koszty oraz
współdziałanie z innymi podmiotami).
8. Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara
ograniczenia wolności oraz społecznie użyteczna.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029
b) zmian w budżecie miasta na 2012 rok
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie
Centrum Organizacji Pozarządowych
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie żeglarstwa
e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko Mazurskiemu na
funkcjonowanie biura w Brukseli
f)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie
młodzieżowej orkiestry dętej

g) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
h) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok
i) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
j) zbycia

prawa

własności

nieruchomości

przy

ul.

Świerkowej
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i ul. Sosnowej 28
k) zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
l) podniesienia kapitału zakładowego spółki: Zakład Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o. w Iławie
m) ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej
w Iławie
10. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje (cz.2)
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11. Informacje i komunikaty
12. Zamknięcie obrad XVIII Sesji

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski poddał pod głosowanie
treść protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Iławie. W głosowaniu jawnym w obecności 18
radnych, głosowało 18 radnych – przy 18 głosach ,,za” protokół został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski poddał pod głosowanie
treść protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Iławie. W głosowaniu jawnym w obecności 18
radnych, głosowało 18 radnych – przy 18 głosach ,,za” protokół został przyjęty.
Ad.3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Miasta Iławy za okres 21.12.2011 - 18.01.2012. Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola
Zdrojewska przedstawiła sprawozdanie z działalności w ostatnim tygodniu. Przekazano
poniższe informacje:

1. Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Istota nowego zarządzania odpadami komunalnymi polega na tym, że to gminy
odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami
wywożącymi odpady. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła
się już z powodzeniem w większości krajów europejskich. Polega na tym, że gmina
zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie
wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego ich zbierania. Mimo, że
gminy mają na wdrożenie nowego systemu 18 miesięcy, Burmistrz Miasta Iławy już
teraz powołał zespół ds. wdrożenia nowych zasad i podjął decyzję o bieżącym
informowania mieszkańców o procesie wdrażania nowej ustawy na terenie miasta. W
skład zespołu zadaniowego do przygotowania, wdrożenia i koordynowania systemem
gospodarki odpadami na terenie miasta weszli: Bogusława Bandelewska, Janina
Okołowska, Krzysztof Blank, Mariusz Korpalski, Dariusz Obara i Michał Młotek.
2. Do 10 lutego stowarzyszenia i instytucje składać mogą wnioski o dofinansowanie
działań o charakterze kulturalnym. Na wsparcie inicjatyw w zakresie upowszechniania
kultury w 2012 roku przewidziano 40 tysięcy złotych. O dofinansowanie mogą
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ubiegać się instytucje i stowarzyszenia współpracujące z Iławskim Centrum Kultury.
Dofinansowanie można otrzymać na organizację imprez oraz inne działania
wynikające ze statutu organizacji. Wnioski należy składać do 10 lutego w siedzibie
Iławskiego Centrum Kultury. Wniosek powinien uwzględniać między innymi opis
działania, charakterystykę grup docelowych i projekt budżetu przedsięwzięcia. Wzór
wniosku dostępny jest na miejskiej stronie internetowej www.ilawa.pl.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta Iławy i Urzędu Miasta Iławy
za okres 21.12.2011 - 18.01.2012 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

W sprawie zaprezentowanej informacji głos zabrali:

Radny Eugeniusz Dembek – zwrócił uwagę, że już drugi raz zdarzyła się sytuacja,
kiedy Burmistrz nie informuje Rady, co robił między sesjami. Powiedział, że nie ma o co
dopytać i tak naprawdę nie wie, co robił w tym czasie Burmistrz.

Ad. 4 Składanie wniosków i interpelacji
Jako pierwsza głos zabrała radna Anna Zakrzewska. Na wstępie poinformowała, że
podczas sesji dnia 26 października złożyła interpelację w sprawie położenia chodnika na ul.
Skłodowskiej, obiecanego przez obecnych radnych w kampanii wyborczej. Przekazała
informację, że w dniu 16 listopada poprzedniego roku otrzymała pismo, w którym
poinformowano, iż zostanie wystosowana prośba do Powiatowego Zarządu Dróg
o wykonanie przedmiotowego chodnika. Poprosiła o informację, kiedy zwrócono się w tej
sprawie do Powiatowego Zarządu Dróg, jaką uzyskano odpowiedź. Zwróciła się z prośbą
o otrzymanie kopii niniejszej odpowiedzi. Następnie zwróciła uwagę, iż na ulicy
Mierosławskiego postawiono nowe znaki drogowe m.in. zakazy wjazdu i parkowania.
Zapytała, dlaczego „służby porządkowe nie egzekwują przestrzegania prawa”. Powiedziała,
że żenująco niskie wpływy do kasy miasta - Straży Miejskiej, z tytułu mandatów wynikają
chyba z niechęci do karania winnych. Zasugerowała, iż „każdego dnia można byłoby tam
zgarnąć niezłą sumkę od kierowców parkujących w miejscach niedozwolonych i łamiących
zakaz wjazdu, zapewniając mieszkańcom i pacjentom bezpieczne dojście do przychodni,
szkoły i domu”. Zaproponowała, przeprowadzanie częstszych kontroli, by przyzwyczaić
kierowców do respektowania znaków drogowych. Poprosiła również o informację, kiedy
Doraźna Komisja Do Spraw Bezpieczeństwa na Drogach i Szlakach Wodnych Miasta Iławy
skończy

opracowanie

najlepszych

rozwiązań
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dla

tego

obszaru,

gdyż

problem

z bezpieczeństwem ruchu na odcinku Kościelna – Mierosławskiego zgłasza cyklicznie od
czterech lat. Zapytała również jak działa Młodzieżowa Rada Miasta? Zwróciła uwagę, że były
huczne wybory, miała być współpraca z radnymi, a nastała grobowa cisza. Poinformowała, iż
nie otrzymała pisemnej odpowiedzi - opinii prawnej dotyczącej prawidłowości przebiegu
głosowań nad statutem miasta, o którą prosiła podczas ostatniej Sesji. Nadmieniła, że jest ona
potrzebna, ponieważ zamierzała przekazać ją do Wojewody. Zapytała, czy jest jakiś
maksymalny termin obligujący do udzielenia odpowiedzi radnemu? Wypowiedziała się
w sprawie ogłoszonego przetargu na prowadzenie kręgielni na basenie. Zapytała, jak wygląda
obecna umowa z dzierżawcą? Jaki obowiązywał okres wypowiedzenia? Zwróciła uwagę, iż
nowa cena dzierżawy to podobno 6 tys. zł miesięcznie, a obecnie dzierżawca płaci 14 tys.
26 zł. 68 gr. Zapytała również, czy nowy dzierżawca obejmie kręgielnię zaraz po przetargu,
czy po zakończeniu okresu wypowiedzenia przez poprzednika? Zapytała się również czy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta będzie ponownie wyłożony? Na zakończenie swojej
wypowiedzi odniosła się do sprawy portu śródlądowego i skierowała pytanie w następującym
brzmieniu: „W związku z poinformowaniem nas na komisji, że miasto wycofuje się
z budowy portu i rozwiązało umowę z Marszałkiem, proszę podać koszty, jakie do tej pory
zostały poniesione na tej inwestycji”.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że ludzie zwiedzający iławskie inwestycje
m.in. przy Iławce zwracają uwagę na niezdrenowany teren, który ciągle jest zalany. Zapytał
czy można coś tam poprawić. Zabrał głos w sprawie pisma kierowanego od szefa Iławskiej
Telewizji Internetowej – Bartosza Kluby dotyczącego dofinansowania prowadzonej przez
niego działalności. Nadmienił, że rozdając pieniądze w postaci nagród dla pracowników
można było zaoszczędzić pieniądze i wspomóc promocję miasta. Zwrócił uwagę, iż parking
przed ratuszem jest dla petentów. Zapytał, dlaczego parking przed ratuszem jest „zawalony
samochodami”? Powiedział, że nie wie, kto stawia tu samochody, ale petenci nie mają gdzie
parkować. Zapytał, czy są to może samochody pracowników? Powiedział, że chciałby, żeby
ta kwestia była uregulowana. Dodał, że powinniśmy być przyjaźnie nastawieni na
interesantów, którzy są naszymi podatnikami i utrzymują nas wszystkich.
Radny Edward Bojko zabrał głos w sprawie odśnieżania chodników przez niektóre
prywatne firmy, w okolicach punktów usługowych, posesji prywatnych. Zwrócił uwagę, że
niektórzy właściciele prywatnych firm i mieszkańcy domów jednorodzinnych nie odśnieżają
i nie jest to egzekwowane. Zasugerował dopracowanie jednoznacznych sankcji. Pogratulował
firmom, które utrzymują porządek na jezdniach i chodnikach. Dodał, że iławskie firmy
pracują bardzo intensywnie i w tym zakresie utrzymują miasto w należytym porządku.
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Nikt z zebranych nie zabrał już głosu w tej części porządku obrad.

Ad. 5. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje (cz.1)
Odpowiedzi na część wniosków/interpelacji zgłoszonych w pkt. 3 porządku obrad,
udzieliła Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska. Na wstępie odniosła
się do wypowiedzi radnego Eugeniusza Dembka i poinformowała, że na parkingu przed
ratuszem parkują mieszkańcy osiedla i petenci.
Radny Eugeniusz Dembek zapytał, czy na samochodzie petenta jest pełno śniegu na
dachu?
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska powiedziała, że ze
śniegiem na dachu to na pewno nie są samochody pracowników, tylko mieszkańców osiedla.
Zapytała, czy mamy usunąć samochody mieszkańców? Zwróciła uwagę, że jest to
ogólnodostępny parking dla wszystkich, na którym parkują mieszkańcy osiedla i petenci .
Radny Eugeniusz Dembek powiedział: „Dlatego ja przyjeżdżam rowerem. Raz
przyjechałem samochodem i pół godziny krążyłem, żeby postawić samochód. Nie miałem
gdzie”.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska odniosła się do
powyższej wypowiedzi radnego i poinformowała, że z tyłu, za urzędem jest pełno miejsc
parkingowych, gdzie parkują pracownicy.
W sprawie inwestycji nad rzeką Iławką i zalanego terenu wyjaśniła, iż sytuacja jest
monitorowana, inwestycja trwa, nie ma obiektów małej architektury, zieleni. Dodała, że
w ramach gwarancji usterek będzie to naprawiane.
W sprawie kosztów poniesionych na port, poinformowano, iż zostanie to
przedstawione później.
W

sprawie

ponownego

wyłożenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego wyjaśniła, że w tej chwili trwa sprawdzanie, jaki wpływ mają uwagi na całość
planu. Zakomunikowała, że plan zostanie prawdopodobnie ponownie wyłożony, ale nie
w całości, lecz zostanie to ograniczone do pewnych obszarów.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska przekazała informację,
iż w sprawie kręgielni oraz portu śródlądowego odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Na
resztę wniosków/interpelacji odpowiedzi udzielono w drugiej części odpowiedzi na zgłoszone
wnioski i interpelacje, w pkt 10 porządku obrad.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej – Roman Groszkowski dodał, że sprawa
dotycząca Młodzieżowej Rady Miasta jest tematem sesyjnym.
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Ad. 6. Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja
zadań w roku 2011. Kalendarz imprez na rok 2012.

Powyższy temat został szczegółowo przedstawiony na komisjach przez Dyrektora
ICK – Tomasza Woźniaka.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
wszystkie komisje pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowały przedmiotową informację.

W sprawie zaprezentowanych informacji nie podjęto dyskusji.

Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury Realizacja zadań w roku
2011. Kalendarz imprez na rok 2012 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie jawne propozycja
przyjęcia do akceptującej wiadomości informacji na temat funkcjonowania Iławskiego
Centrum Kultury. Realizacja zadań w roku 2011. Kalendarz imprez na rok 2012 została
przyjęta pozytywnie „jednogłośnie” – 18 głosów „za”.

Ad. 7. Informacja na temat promocji miasta w 2011 r. (formy pracy, koszty oraz
współdziałanie z innymi podmiotami).

Powyższy temat został szczegółowo przedstawiony na komisjach przez Kierownika
Wydziału PWZ – Michała Młotka.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
wszystkie komisje pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowały przedmiotową informację.

W sprawie powyższego tematu głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że działania w promocji nie przynoszą
efektów ani w turystyce ani w przedsiębiorczości.

Informacja na temat promocji miasta w 2011 r. (formy pracy, koszty oraz współdziałanie
z innymi podmiotami) stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
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Poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie jawne propozycja
przyjęcia do akceptującej wiadomości informacji na temat promocji miasta w 2011 r.
(formy pracy, koszty oraz współdziałanie z innymi podmiotami) została przyjęta pozytywnie
„jednogłośnie” – 18 głosów „za”.

Ad. 8. Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest
kara ograniczenia wolności oraz społecznie użyteczna.

Powyższy temat został szczegółowo przedstawiony na komisjach przez Sekretarza
Miasta Iławy – Annę Empel.

W sprawie powyższego tematu głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że dobrze się stało, że teraz jest obowiązek
tworzenia miejsc pracy w jednostkach samorządowych i nieodpłatne zatrudnianie ludzi
„odpoczywających za wysokim murem”.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska wyjaśniła, że nie chodzi
tu o osoby osadzone w więzieniu. Poinformowała, że dotyczy to osób, które w wyrokach mają
nałożony obowiązek odbycia prac społecznych.
Radny Eugeniusz Dembek zasugerował, że powyższe osoby można zatrudnić do
odśnieżania miasta.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska poinformowała, że nie
ma takiej możliwości, ponieważ te osoby muszą być zatrudnione w naszych jednostkach,
a miasto nie posiada jednostki zajmującej się odśnieżaniem, stąd informacja gdzie takie osoby
mogą pracować.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Roman Groszkowski dodał, że miasto nie może
skierować takich osób do pracy w podmiotach prywatnych.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska dodała, że wspomniane
w informacji 100 osób ma pracować na terenie wszystkich gmin, a nie tylko na terenie miasta
Iławy.

Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia
wolności oraz społecznie użyteczna stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
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Poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie jawne propozycja
przyjęcia do akceptującej wiadomości informacji dotyczącej wyznaczenia podmiotów,
w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz społecznie użyteczna została
przyjęta pozytywnie „jednogłośnie” – 18 głosów „za”.

Radny Eugeniusz Chomik zabrał głos w sprawie promocji miasta oraz ICK
i powiedział, że Wydział PWZ i ICK działają bardzo dobrze. Zawiadomił, że Komisja
Rewizyjna niedawno analizowała pracę promocji miasta i dodał, że szerokość działań jest
duża. Podziękował Kierownikowi PWZ za szeroką działalność m.in. w internecie.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZARZĄDZIŁ 15 MINUT
PRZERWY

Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029 zaprezentowała
Skarbnik Miasta Iławy – Janina Okołowska. Szczegółowo omówiono wprowadzone
zmiany, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
wszystkie komisje pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.

Nie podjęto dyskusji w sprawie powyższego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata
2012-2029 stanowi załącznik nr 8 do protokołu
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b) zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok zaprezentowała Skarbnik Miasta Iławy –
Janina Okołowska. Szczegółowo omówiono wprowadzone zmiany, które stanowią załącznik
do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
wszystkie komisje pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.

W sprawie powyższego projektu uchwały głos zabrali:

Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska przekazała informację, iż
w stosunku do zmian w budżecie zaprezentowanych podczas posiedzeń komisji, doszła
zmiana dotycząca kosztów związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przedmiotową zmianę szczegółowo omówiła Skarbnik Miasta Iławy – Janina
Okołowska. Wyjaśniła, że od 11 lutego wchodzą w życie nowe zasady dotyczące uprawnień
kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane, w związku z tym będą wymagane
szczególne badania, co przyczyni się do wzrostu kosztów. Przekazała informację, iż OSP
zwróciła się do Burmistrza Miasta Iławy z prośbą o zwiększenie środków na badania
psychologiczne dla kierowców pojazdów. Szacowany koszt wynosi ok. 1,5 tys. zł.
Zawiadomiła, że nie ma na to „paragrafu”, w związku z tym nastąpi wprowadzenie do
budżetu § 428 oraz zabezpieczone zostaną środki na opłaty za telefon stacjonarny (ok. 780 zł.
w skali roku) oraz internet (ok. 780 zł.). Łączna kwota zmian wynosi 3 tys. 60 zł. Dodała, że
przesunięcie nastąpi ze środków zaplanowanych na koszty zużycia energii elektrycznej
i wody na bazie komunikacji miejskiej. Dodała, że w związku z wprowadzeniem tych zmian,
wynik budżetu nie ulegnie zmianie, ponieważ są to przesunięcia między paragrafami.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Uchwała w sprawie zmian w zmian w budżecie
miasta na 2012 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu
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c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum
Organizacji Pozarządowych
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Skarbnika Miasta Iławy – Janinę Okołowską
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska przekazała informację, że
jest to uchwała porządkowa, wynikająca z budżetu, podejmowana co rok, podobnie jak
kolejne 3 uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej zaprezentował opinię
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, która powyższy projekt uchwały
zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie
Centrum Organizacji Pozarządowych.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
stanowi załącznik nr 10 do protokołu
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d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Skarbnika Miasta Iławy – Janinę Okołowską.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie przy 1 głosie „przeciw”.
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Członek
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Jerzy Sochacki zaprezentował
opinię komisji, która powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały głos zabrali:

Radny Jerzy Ewertowski zwrócił uwagę, że nie jest to sprawa porządkowa.
Powiedział, że w trakcie debaty nad uchwałą budżetową to się mówi tak: „ Jeżeli jakiś radny
nie zgadza się z pewnymi zapisami, no to się wtedy mówi – dyscyplinuje się go, wywiera się
w pewnym sensie lekki nacisk, bo przecież nie możesz głosować przeciwko uchwale
budżetowej, jeśli się z czymś tam nie zgadzasz, jest to pozbawione racji. Dlatego dzisiaj to, że
szereg tych uchwał było zawartych w uchwale budżetowej, wcale nie stanowi powodu, że one
muszą tak gładko przejść, choćby z tego powodu”. Powiedział, że na końcu uchwały jest
zapis, że jest to dotacja celowa oraz, że jej rozliczenie, warunki pomocy itd. zostaną zawarte
w umowie, jaką Burmistrz zawrze ze Starostwem Powiatowym. W związku z powyższym
zapytał, czy możliwe jest zapoznanie się w przyszłości z taką umową, czy jest ona objęta
jakąś klauzulą, czy można obejrzeć taką umowę?
Skarbnik Miasta Iławy – Janina Okołowska powiedziała, że finanse publiczne w tym
zakresie ją jawne i nie ma żadnego problemu, by zapoznać się z dokumentami. Dodała, że
merytoryczną jednostką, która bezpośrednio rozlicza tą dotację jest ICSTiR.
Radny Jerzy Ewertowski ponownie zabrał głos i powiedział, że MOPS jest placówką
oświatowo – wychowawczą i jest objęta subwencją oświatową. Zwrócił uwagę, że
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przekazywanie przez organ-organowi pieniędzy na działalność, na którą otrzymują już
pieniądze jest niemoralne.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie żeglarstwa.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 14 głosach ,,za”, 2 głosach „przeciw” oraz 2
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
stanowi załącznik nr 11 do protokołu

e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko Mazurskiemu na
funkcjonowanie biura w Brukseli
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Skarbnika Miasta Iławy – Janinę Okołowską.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie przy 1 głosie „przeciw”.
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie przy 1 głosie „przeciw”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Członek
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Jerzy Sochacki zaprezentował
opinię komisji, która powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko Mazurskiemu
na funkcjonowanie biura w Brukseli.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 15 głosach ,,za”, 2 głosach „przeciw” oraz
1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Warmińsko Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko
Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
f)

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Iławskiemu

na

utrzymanie

młodzieżowej orkiestry dętej
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Skarbnika Miasta Iławy – Janinę Okołowską.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
wszystkie komisje powyższy projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały głos zabrali:

Radny Eugeniusz Dembek zasugerował, iż kwota przeznaczona na powyższy cel jest
zbyt mała, ponieważ orkiestra godnie reprezentuje nasze miasto.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie
młodzieżowej orkiestry dętej.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” - jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie
młodzieżowej orkiestry dętej.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej stanowi załącznik nr 13 do protokołu
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g) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Kierownika OPPUiPR – Krzysztofa Panfila.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska dodała, iż podjęcie
przedmiotowej uchwały wynika z przepisów prawnych, odpowiednich ustaw. Przekazała
informację, iż co roku podejmowane są niniejsze programy, lecz po raz pierwszy uchwalany
jest Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który jest
jedynym miejskim programem opracowanym na lata 2012-2015, natomiast pozostałe dwa
programy są programami rocznymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Członek
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Jerzy Sochacki zaprezentował
opinię komisji, która powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za”- „jednogłośnie” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.
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Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
stanowi załącznik nr 14 do protokołu
h) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok

Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Kierownika OPPUiPR – Krzysztofa Panfila.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Członek
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Jerzy Sochacki zaprezentował
opinię komisji, która powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok.
Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” – „jednogłośnie” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu
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i) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Kierownika OPPUiPR – Krzysztofa Panfila.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Członek
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Jerzy Sochacki zaprezentował
opinię komisji, która powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012
rok.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” – „jednogłośnie” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012
rok.

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2012 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu
j) zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej 2 i ul. Sosnowej 28
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Kierownika Wydziału GMK – Wiesława Pieńczewskiego.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska dodała, iż na mocy tej
uchwały, dotychczasowi wieczyści użytkownicy nieruchomości będą mieli prawo nabycia
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własności działek, na których znajdują się ich nieruchomości. Dodała, iż z tego tytułu miasto
otrzymuje więcej pieniędzy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
wszystkie komisje przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej 2 i ul.
Sosnowej 28.
Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej 2 i ul. Sosnowej 28.

Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej 2
i ul. Sosnowej 28 stanowi załącznik nr 17 do protokołu
k) zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji przez
Kierownika Wydziału GMK – Wiesława Pieńczewskiego.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska dodała, iż ul. Ziemowita
otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w związku z czym jesteśmy zobowiązani
wykazać, że utworzyliśmy miejsca pracy przy tej drodze i musimy sprzedać, bądź czynić
działania, by tam sprzedać działki przeznaczone pod prowadzenie działalności usługowej.
Przekazała informację, iż zbycie przedmiotowej nieruchomości jest właśnie związane
z prowadzeniem usług.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie przy „jednogłośnie”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Członek
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Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Jerzy Sochacki zaprezentował
opinię komisji, która powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita.

Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita.
Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej
przy ul. Ziemowita stanowi załącznik nr 18 do protokołu
l) podniesienia kapitału zakładowego spółki: Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka
z o.o. w Iławie
Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
wszystkie

komisje

powyższy

projekt

uchwały

zaopiniowały

pozytywnie

”jednogłośnie”.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska dodała, iż podjęcie
niniejszej uchwały wynika z zatwierdzonego budżetu.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki: Zakład Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o. w Iławie.
Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 18 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie
podniesienia kapitału zakładowego spółki: Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
w Iławie.
Uchwała w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki: Zakład Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o. w Iławie stanowi załącznik nr 19 do protokołu
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m) ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie

Powyższa uchwała została zaprezentowana podczas wszystkich posiedzeń komisji
w grudniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił
o zaprezentowanie opinii poszczególnych komisji:
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż
powyższy projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie przy 5 głosach „za”, 1 głosie
„przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”
Przewodniczący Komisja Problematyki Społecznej poinformował, iż powyższy
projekt

uchwały

komisja

zaopiniowała

przy

2

głosach

„za”

oraz

2

głosach

„wstrzymujących się”.
W

związku

z

nieobecnością

na

Sesji

Rady

Miejskiej

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Członek
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Jerzy Sochacki zaprezentował
opinię komisji, która powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie „jednogłośnie”.

Zastępca Burmistrza

Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska zabrała głos

w przedmiotowej sprawie i poinformowała, iż projekt wyżej wymienionej uchwały został
zdjęty z porządku obrad grudniowej sesji, ponieważ nie było opinii związków zawodowych.
Przekazała informację, że uzyskano jedynie dwie opinie, jeden związek zawodowy się nie
wypowiedział, a termin przedłożenia opinii upłynął. Zawiadomiła, iż jedyna zmiana, jaka
została wprowadzona w projekcie uchwały w stosunku do projektu zaprezentowanego
podczas grudniowych posiedzeń komisji, dotyczy zmiany nazewnictwa „upośledzeni
umysłowo” na „niepełnosprawni intelektualnie”.
W sprawie powyższego projektu uchwały głos zabrali:

Radny Jerzy Ewertowski zapytał, jaki jest wynik finansowy spółki ZKM za rok
ubiegły? Zwrócił się również z pytaniem jaka jest różnica liczby mieszkańców w przedziale
wiekowym 70 - 75+, którzy są potencjalnymi nabywcami biletów ulgowych. Zapytał, czy ta
liczba rokuje, że wykupią oni dostateczną liczbę biletów, żeby zmniejszyć ujemny wynik
finansowy, bo jeśli jest ich niewielu, to nie należy się spodziewać wielkiego wpływu do
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budżetu Zakładu Komunikacji Miejskiej. Zwrócił uwagę, iż ograniczenie praw do darmowych
przejazdów staje się „naciągane”.
Na prośbę Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy – Marioli Zdrojewskiej, głos
w przedmiotowej sprawie zabrał Prezes spółki ZKM

- Andrzej Orzechowski, który

poinformował, że przedmiotowa sprawa była omawiana na komisjach. Wyjaśnił, iż powyżej
70 roku życia jest 3000 mieszkańców, w przedziale wiekowym 70-75 lat jest ponad 1000
mieszkańców oraz w wieku powyżej 75 roku życia jest ok. 2000 mieszkańców. Przekazał
informację, iż przez trzy niedziele przeprowadzono badanie frekwencji w autobusach.
W wyniku wyżej wymienionych badań, zaobserwowano, że z biletów za pełną odpłatnością
korzysta ok. 20 % mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej, 32% mieszkańców
korzysta z biletów z 50% ulgą, natomiast ok. 48% korzysta z bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską na podstawie 100% ulgi. Prezes spółki ZKM poinformował, iż od
ostatniej podwyżki cen biletów do chwili obecnej ceny paliwa wzrosły o 1 zł. Zawiadomił, że
użycie paliwa przez spółkę wynosi 130 tys. litrów paliwa. Dodał, że ubezpieczenia zdrożały
o 30 tys. zł. oraz składka rentowa w kwocie 20 tys. zł. Zawiadomił, iż wynik finansowy jest
ujemny i wynosi ok. - 460 tys. zł. Zakomunikował, że wszystkie pozycje z działalności
operacyjnej w stosunku do roku 2010 są ujemne, jedynie koszty finansowe są dodatnie.
Radny Lech Żendarski przekazał informację, iż zespół konsultacyjny do spraw osób
niepełnosprawnych,

powołany

przez

Burmistrza

Miasta

pozytywnie

zaopiniował

przedmiotowy projekt uchwały. Dodał, że w skład zespołu wchodzi ponad ośmiu
przedstawicieli różnych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Andrzej Lewandowski.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, że „jak trwoga to dlaczego do kieszeni
podatnika”? Zapytała, dlaczego zmiany ulg dotykają najbardziej osób schorowanych,
starszych? Zasugerowała zmianę polityki prowadzenia ZKM.
Radny Jerzy Ewertowski zwrócił uwagę, iż blisko 40 tys. biletów ulgowych
należałoby sprzedać w ciągu miesiąca, aby wyzerować ujemny wynik finansowy.
Radny Eugeniusz Chomik zabrał głos w przedmiotowej sprawie i powiedział, że
przeprowadzenie badań w niedzielę, w okresie ferii zimowych nie jest do końca adekwatne.
Zasugerował, że lepsze byłoby zwiększenie stawki cen biletów, aniżeli zabieranie ulg, o czym
wspominała radna Anna Zakrzewska.
Radna Anna Zakrzewska odniosła się do powyższej wypowiedzi radnego i dodała, że
taka była propozycja OPZZ-u.
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W przedmiotowej sprawie głos zabrał Przewodniczący OPZZ – Leszek Jankowski,
obecny podczas obrad i powiedział, że związek zaproponował zwiększenie cen biletów nie o
10 %, ale o 20 %.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska dodała, że OPZZ
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniował pozytywnie.
Radny Roman Przybyła zapytał, czy dzisiaj można podjąć uchwałę/decyzję o
zwiększeniu cen biletów?
Przewodniczący Rady Miejskiej – Roman Groszkowski powiedział, że nie można,
ponieważ będzie to wymagało ponownej konsultacji związków zawodowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pankowski odczytał projekt
uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w
Iławie.
Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 14 głosach ,,za”, 3 głosach „przeciw” oraz
1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi
przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie.

Uchwała w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji
miejskiej w Iławie stanowi załącznik nr 20 do protokołu
Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje (cz.2)
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska udzieliła kolejnych
odpowiedzi na wnioski/interpelacje zgłoszone podczas realizacji pkt 4 porządku obrad.
Odniosła się do wypowiedzi radnej Anny Zakrzewskiej w sprawie chodnika na
ul. Skłodowskiej. Przekazała informację, ze przedmiotową sprawę radna zgłaszała podczas
sesji w dniu 26 października i wtedy uzyskaliśmy informację, że zadanie to ujęte jest
w projekcie budżetu powiatu, w związku z tym nie było wystosowane żadne pismo.
Zakomunikowała, że w budżecie powiatu zadanie to nie zostało ujęte. Poinformowano, że
w tym celu zostanie wystosowane pismo do Powiatowego Zarządu Dróg.
Radny Włodzimierz Harmaciński odniósł się do powyższej wypowiedzi i wyjaśnił,
że ten fragment ulicy ma być modernizowany po zakończeniu budowy mostu i jest to
uregulowane porozumieniem z firmą Skanska.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że nie kierowała pytania do radnego tylko do
Pani Burmistrz.
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Następnie Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska odniosła się
do niewłaściwego parkowania na ul. Mierosławskiego i wyjaśniła, że w tej sprawie zwrócimy
się do Komendanta Policji oraz Straży Miejskiej, żeby nasilili kontrole.
Odnośnie opinii wypracowanej przez komisję doraźną, na prośbę Zastępcy Burmistrza
Miasta Iławy – Marioli Zdrojewskiej wypowiedział się Przewodniczący Komisji Doraźnej
Do Spraw Bezpieczeństwa na Drogach i Szlakach Wodnych Miasta Iławy – Andrzej
Pankowski i powiedział, że celem działania tej komisji nie jest tworzenie organizacji ruchu
ani projektowanie. Dodał, że komisja osiągnęła swoje, ponieważ zareagowała na
nieprawidłowości w organizacji ruchu, dzięki czemu sytuacja wygląda lepiej niż dotychczas.
W sprawie Młodzieżowej Rady Miasta (MRM), na prośbę Zastępcy Burmistrza
Miasta Iławy – Marioli Zdrojewskiej, wypowiedziała się Sekretarz Miasta Iławy – Anna
Empel, która wyjaśniła, iż opiekę nad MRM sprawuje ICK. Dodała, że w 2011 roku MRM
odbyła dwa spotkania: przed wakacjami i jedno po wakacjach, które miały formę warsztatów.
Uczniowie uczyli się pisania pism, zaangażowali się w budowę skateparku. Nadmieniła, że
jedno spotkanie mieli z Sekretarzem Miasta, dopytywali się o wiele rzeczy. Dodano, iż MRM
włączyła się również w przedświąteczną akcję „Merry Christmas”. Na zakończenie swojej
wypowiedzi zakomunikowała, że działalność MRM będzie przedmiotem komisji oraz Rady,
więc wtedy zostanie ta szczegółowo przedstawiona sytuacja przez Dyrektora ICK. Dodała, że
MRM funkcjonuje i działa.
Odnośnie MRM głos zabrała Radna Elżbieta Prasek, która powiedziała, że temat ten
poruszany był na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i uzyskano odpowiedź, że
MRM niestety nie działa, tak jak powinna. Dodała, że pewne rzeczy przerosły młodzież i nie
wygląda to jak jakbyśmy chcieli, żeby to funkcjonowało.
Sekretarz Miasta Iławy – Anna Empel dodała, że te problemy były sygnalizowane
i Pan Dyrektor będzie również mówił o tych problemach i przedstawiał je szerzej.
W sprawie uzyskania opinii prawnej dotyczącej prawidłowości głosowania nad
Statutem Miasta Iławy, Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska
powiedziała, że opinia taka zostanie przygotowana na piśmie przez Radcę Prawnego, jak
wróci z urlopu.
W sprawie dotychczas poniesionych kosztów związanych z portem śródlądowym,
poinformowano radną, iż koszty te wynoszą 106 tys.180 zł 10 gr., z czego 30 tys. zł
otrzymaliśmy od powiatu. W ramach tych środków opracowano program funkcjonalno –
użytkowy, opracowano operat wodnoprawny do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego oraz
inne dokumenty niezbędne do otrzymania wszystkich decyzji związanych z otrzymaniem
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wszystkich pozwoleń, które uzyskaliśmy. Zakomunikowała, że część tych dokumentów
będzie wykorzystana do sporządzania nowej formuły wniosku wspólnie z powiatem.
W sprawie wypowiedzi Radnego Eugeniusza Dembka dotyczącej dofinansowania
Iławskiej Telewizji Internetowej, Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola
Zdrojewska wyjaśniła, iż prowadzenie telewizji internetowej, jest prowadzeniem zwykłej
działalności gospodarczej, a miasto nie może dofinansować takiej działalności. Nadmieniła,
że z Panem Klubą współpracujemy w inny sposób, poprzez zlecanie mu odpłatne wykonanie
różnych prac np. wykonanie filmów, opracowanie prezentacji.
W sprawie wypowiedzi Radnego Edwarda Bojko, Zastępca Burmistrza Miasta
Iławy – Mariola Zdrojewska powiedziała, że jedyne co można zrobić to zwrócić się do
Straży Miejskiej o nasilenie kontroli, jeżeli chodzi o tereny prywatne.
Radny Edward Bojko zwrócił się z pytaniem, czy coś wiadomo odnośnie planów
zagospodarowania przestrzennego, w sprawie Szkolnego Ośrodka Kultury im. Bohaterów
Września 1939 Roku i ewentualnej dalszej siedziby młodzieżowej orkiestry dętej. Przekazał
informację, iż rodzice są zaniepokojeni tą sprawą.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska poinformowała, że
wystąpiono do Starostwa o przekazanie budynku tzw. „Weterana”. Zakomunikowała, iż
w tym budynku zaplanowano umieszczenie różnych stowarzyszeń m.in. chór Camerata
i orkiestra dęta pozostanie w tym budynku. Przekazano informację, że w momencie
przekazania budynku przeprowadzony zostanie remont.
Radna Elżbieta Prasek zapytała, czy w momencie kiedy Pan Obara idzie na urlop, to
urząd nie ma radcy prawnego?
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska poinformowała, że jest
radca prawny, obecny dziś na sesji. W sprawie głosowania nad Statutem Miasta Iławy
wyjaśniono, iż w momencie uchwalania Statutu Miasta Iławy, obecny była Pan Dariusz
Obara, który podczas sesji udzielał interpretacji prawnej, dlatego też on przygotuje
odpowiedź.

Ad.11. Informacje i komunikaty
Skarbnik Miasta Iława – Janina Okołowska zawiadomiła radnych o konieczności
przekazania numerów kont do księgowości.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, że
kolejna sesja odbędzie się 29 lutego. Przekazał również informację, iż wpłynęła skarga od
przedstawiciela stowarzyszenia – Pana Adama Barwińskiego, na działalność Burmistrza
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Miasta Iławy dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, adresowana
do Rady Miejskiej w Iławie. Poinformowano, iż kopia skargi zostanie przekazana radnym.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska zabrała głos
w przedmiotowej sprawie i powiadomiła, iż nie jest to pierwsza skarga złożona przez
przedstawicieli stowarzyszenia. Poinformowała, że śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, iż
posiadamy opinię prawną w sprawie zawiadamiana przedmiotowego stowarzyszenia
o posiedzeniach komisji.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła się z pytaniem, jaka jest procedura załatwiania
takiej skargi.
Sekretarz Miasta Iławy – Anna Empel wyjaśniła, że kilka razy obywała się taka
procedura. Poinformowała, że kopia skargi przekazywana jest radnym, wszystkie sprawy
dotyczące skargi omawiane są na komisjach, a następnie w formie uchwały jest przyjęcie,
bądź odrzucenie skargi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski dodał, że
w regulaminie nowego statutu, szczegółowo omówiono procedurę rozpatrywania skarg.

Ad 12. Zamknięcie obrad XVIII Sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku
obrad o godzinie 1510 zamknął sesję.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Szych

Roman Groszkowski
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