Protokół Nr XXXI/12
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie
odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XXXI Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 28 grudnia 2012 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto
o godz. 1300, a zakończono o godz. 1530.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski dokonał otwarcia XXXI
Sesji. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co wobec
ustalonego

składu

stanowi

quorum,

przy

którym

może

obradować

Rada

Miejska

i podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Nieobecny był radny Eugeniusz Chomik.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski wyznaczył
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie – Edwarda Bojko do liczenia głosów podczas XXXI
Sesji Rady Miejskiej w Iławie.
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

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski zaproponował
następujące zmiany do porządku obrad:
Zdjęcie z porządku obrad przyjęcia protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej,
Przesunięcie (przekwalifikowanie) pkt 5 porządku obrad i przyjęcie niniejszych sprawozdań jako
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych
Rady Miejskiej w Iławie – związane z zapisem w obowiązującym statucie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zaproponował
przeprowadzenie głosowania powyższych zmian:
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXXI Sesji protokołu
z XXIX Sesji Rady Miejskiej, został przyjęty pozytywnie „jednogłośnie”.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o przesunięcie pkt 5 w porządku obrad XXXI Sesji
Rady Miejskiej i przyjęcie niniejszych sprawozdań jako uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych
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sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie, został przyjęty pozytywnie
„jednogłośnie”.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej,
z uwzględnieniem powyższych zmian został przyjęty pozytywnie „jednogłośnie” w następującym
brzmieniu:

1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum

2.

Ustalenie porządku obrad

3.

Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia
wolności oraz społecznie użyteczna

4.

Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2029
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2013-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie
uzasadnienia do projektu
b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
c) D y s k u s j a
d) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
miasta na lata 2013-2029

5.

Uchwalenie budżetu miasta na 2013 rok
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały budżetowej
w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu
b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
c) Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu uzasadnienia
(opinii) do przedkładanego projektu uchwały budżetowej
d) Dyskusja
e) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok

6.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029
b. zmian w budżecie miasta na 2012 rok
c.

podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic siedzib
obwodowych komisji wyborczych

d. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2013 rok
e. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
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f.

przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta
Iława na lata 2013-2017

g. przejęcia pojazdu na własność Miasta Iławy
h. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
i.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

j.

harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2013 roku

k. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
l.

uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2013 rok

m. zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej
w Iławie
7.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

8.

Interpelacje i zapytania radnych

9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10.

Wnioski mieszkańców Iławy

11.

Komunikaty i oświadczenia

12.

Zamknięcie obrad XXXI Sesji

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski o godzinie 1300 otworzył XXXI Sesję
Rady Miejskiej w Iławie i przewodniczył jej obradom. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji
uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum dla podejmowania prawomocnych decyzji i wniosków.
Ad.2. Ustalenie porządku posiedzenia
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski po przedstawieniu przez Burmistrza
Miasta Iławy zmian do porządku obrad, przegłosowaniu ich oraz przyjęciu porządku w powyższym
brzmieniu - przystąpił do jego realizacji.
Niżej zaprezentowana karta opinii z poszczególnych posiedzeń komisji w miesiącu
listopadzie jest informacją dotyczącą zaopiniowania każdego materiału sesyjnego oraz projektu
uchwały.
Szczegółowa karta opinii głosowań poszczególnych materiałów oraz projektów uchwał
z posiedzeń stałych komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Ad.3. Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara
ograniczenia wolności oraz społecznie użyteczna
Powyższy temat został szczegółowo przedstawiony na wszystkich posiedzeniach komisji.
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Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, że są osoby, które muszą wykonywać
nieodpłatna pracę kontrolowaną zwykle na cele społeczne. Dodał, że praca ta odbywa się w miejscach,
które wyznacza prezydent, wójt, burmistrz. Wyjaśnił, że miejsca te wyznacza się na prośbę prezesa
sądu rejonowego w oparciu przygotowaną opinię, w której przewiduje się jaka liczba tego typu osób
będzie musiała odbywać te prace. Dodał, ze podaje się zwykle liczbę osób zobowiązanych do
wykonywania jakiś prac, liczbę godzin prac. Powiedział, że potrzeby sądu, prezesa sądu są zwykle
bardzo wygórowane. Za przykład podał, że w skali miesiąca jest 100 osób, które zobowiązane są do
wykonania 30 godzin prac. Poinformował, że my jako organ Gminy Miejskiej byliśmy w stanie wskazać
5 podmiotów w ilości 12 osób, które będą mogły być przyjęte.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że przedmiotowa
informacja była prezentowana na wszystkich posiedzeniach komisji, poprosił o zaprezentowanie opinii
komisji. Przedstawiciele komisji przedstawili opinie z poszczególnych posiedzeń:

INFORMACJA

Informacja dotycząca wyznaczenia
podmiotów w których wykonywana jest
kara ograniczenia wolności oraz
społecznie użyteczna

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie przy 1 głosie
wstrzymującym

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

W sprawie niniejszej informacji nie podjęto dyskusji.
Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz
społecznie użyteczna stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

Poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie jawne propozycja
pozytywnego zaopiniowania informacji dotyczącej wyznaczenia podmiotów, w których
wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz społecznie użyteczna została przyjęta
pozytywnie „jednogłośnie”.
Treść podejmowanych uchwał została prezentowana podczas obrad za pomocą prezentacji
multimedialnej.
Materiały informacyjne wyżej wymienionej prezentacji multimedialnej
stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
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Ad. 4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2029
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2013-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie
uzasadnienia do projektu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, że Państwo
Radni otrzymali wcześniej ostateczną wersję wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2029
w formie jednolitego tekstu i uzasadnienie do tego projektu.
Pisemna wersja wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2029 w formie jednolitego tekstu
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Na prośbę Burmistrza Miasta Iławy, wyżej wymienioną opinię odczytała Skarbnik Miasta Iławy Ewa Moszczyńska. Treść niniejszej opinii stanowi poniższy załącznik.

c) D y s k u s j a

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nr RIO.VIII-0120-693/12
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

W przedmiotowym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał Radny Jerzy Ewertowski.
Powiedział, że otrzymał jeden projekt prognozy finansowej. Podkreślił, że nie było ostatecznej wersji
prognozy finansowej. Zapytał, czy chodzi o prognozę otrzymaną po dniu 15 listopada? Powiedział, że
ma zarzut, ponieważ „Wieloletnia Prognoza Finansowa odwołuje się do Wieloletniego Planu
Finansowego Państwa, uchwalonego przez Radę Ministrów 8 maja bieżącego roku”. Powiedział, że
plan ten jest niewiarygodny, a my z tego czerpiemy. Powiedział, że Wieloletni Plan Finansowy
przewiduje np. PKB w ujęciu rocznym na poziomie 102,9 % i my się na tym wzorujemy, co ma istotny
wpływ na inne wskaźniki np. na dochody osiągane z PIT-u, CIT-u. Powiedział, że już 6 września, kiedy
rząd przedłożył projekt ustawy budżetowej, ten wskaźnik uległ o 0,7 % zmniejszeniu, pomimo iż
jeszcze nie rozpoczął się rok budżetowy, a ten istotny wskaźnik mówiący o pewnej dynamice rozwoju
państwa ulega zmniejszeniu o ok. 11-12 mld zł. Powiedział, że podejrzewa, że dziś ten wskaźnik jest
jeszcze mniejszy. Dodał, że porównywanie wskaźników np. dotyczących bezrobocia - jest
niewiarygodne – mające wpływ na wielkość naszego budżetu. Ponadto powiedział, że wielokrotnie
dyskutowaliśmy nad osiągnięciem w 2012 roku zmniejszonego wskaźnika po stronie dochodów z tytułu
podatków od osób fizycznych. Podsumował, że autor tego projektu zbyt optymistycznie przyjął
założenia do wieloletniej prognozy i do budżetu.
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Następnie głos zabrała Radna Anna Zakrzewska, która przychyliła się do powyższej
wypowiedzi radnego Ewertowskiego. Powiedziała, że przychody są przeszacowane, są nierealne, nie
do osiągnięcia w kryzysie. W związku z czym budżet i wieloletnia prognoza są nie do przyjęcia.
d) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2013-2029
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poddał pod głosowanie
jawne uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2029.
Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych przy 14 głosach „za” oraz przy 6 głosach
„przeciw”, przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na
lata 2013-2029.
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2029
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad. 5. Uchwalenie budżetu miasta na 2013 rok
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały
budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poinformował, że Państwo
Radni otrzymali wcześniej pisemną wersję uchwały budżetowej Burmistrza Miasta w formie jednolitego
tekstu i uzasadnienie do tego projektu.
Pisemna wersja uchwały budżetowej Burmistrza Miasta w formie jednolitego tekstu
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Na prośbę Burmistrza Miasta Iławy, wyżej wymienioną opinię odczytała Skarbnik Miasta Iławy Ewa Moszczyńska. Treść niniejszej opinii stanowi poniższy załącznik.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nr VIII-0120-694/12
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

c) Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu uzasadnienia
(opinii) do przedkładanego projektu uchwały budżetowej
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów - Ryszarda Kabata o odczytanie opinii
komisji do projektu budżetu na Miasta Iławy na 2013 rok.

d) Dyskusja

Opinia komisji do projektu budżetu na Miasta Iławy na 2013 rok
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

Jako pierwszy głos zabrał Radny Roman Przybyła, który powiedział, że jest to budżet
najgorszy od 22 lat, czyli jak Pan Adam Żyliński objął burmistrzowanie w Iławie. Powiedział, że Pan
Burmistrz Ptasznik przez 6 lat swego urzędowania został mistrzem, ale w zadłużaniu miasta. Dodał, że
jak przejmował urząd (red. Burmistrz Ptasznik), to miasto było zadłużone na 32 mln zł, a po 6 latach jest
zadłużone na 54 mln zł plus trzeba dodać 5 mln zł zadłużenia „Iławskich Wodociągów”, bo decyzje
Burmistrza Ptasznika to spowodowały. Podsumował zadłużenie miasta na łączną kwotę 59 mln zł.
Powiedział, że wniosek z tego, że przez 6 lat urzędowania Burmistrz zadłużył miasto na 27 mln zł.
Podkreślił, że niestety tego zadłużenia nie będzie on spłacał, tylko mieszkańcy Iławy w postaci ciągłych
podwyżek podatków. Dodał, że Burmistrz Ptasznik dopuścił się tego, że miasto w 2013 roku będzie
bogacić sześć banków, którym tylko za odsetki trzeba zapłacić 2 mln zł. Dodał, że oszczędności
w budżecie miasta na 2013 rok poszły w innym kierunku niż powinny. Za przykład podał fakt, że na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w grudniu bieżącego roku, (red. Radny Przybyła)
przedstawił projekt do zmian budżetu, który polegał na zaoszczędzaniu ok. 1 mln 200 tys. zł. Wyjaśnił,
że oszczędności te miały polegać na zlikwidowaniu jednego etatu wiceburmistrza, obniżeniu poborów
dla burmistrza, wiceburmistrza i wszystkich radnych, zlikwidowaniu Straży Miejskiej, zaprzestaniu
dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie - skoro mamy Państwową Straż Pożarną,
natychmiastowym wyjściu ze Związku Gmin „Czyste Środowisko” i tym podobnie. Dodał, że zabrakło
odwagi i chęci do podjęcia powyższych przedsięwzięć. Radny Przybyła powiedział również, że na
ostatnim spotkaniu z mieszkańcami „Gajerka”, Pan Burmistrz zachęcał do składania wniosków na
budowę chodników i ulic. Poinformował, że mieszkańcy złożyli takie wnioski, ale żaden nie wszedł do
realizacji na przyszły rok. Dodał, że mieszkańcy tego osiedla zostali po prostu oszukani. Na
zakończenie swojej wypowiedzi powiedział, że długo można byłoby mówić o wadach budżetu na 2013
rok, ale szkoda słów i czasu. Powiedział, że budżet ten można ocenić jednym zdaniem – budżet
marazmu i umierania naszego miasta. Radny Przybyła powiedział, że jest zdecydowanym
przeciwnikiem tego budżetu.
Radna Anna Zakrzewska odniosła się do wypowiedzi radnego Kabata w sprawie wykonywania
infrastruktury przy porcie. Zapytała, a co z mieszkańcami przy ul. Jasielskiej, którym grozi katastrofa
budowlana, którzy od wielu lat czekają i proszą o pomoc?
Radny Ryszard Kabat powiedział, że jest tu pewne nieporozumienie, ponieważ jest to zadanie
realizowane i współfinansowane przez powiat, jest to dosyć duże zadanie. Dodał, że wszystkie zadania
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są w tym mieście ważne i każde zadanie jest warte zastanowienia i ewentualnego wprowadzenia do
budżetu, ale niestety budżet ma ograniczone możliwości finansowe. Dodał, że w tym roku nie
wprowadzamy dużych zadań finansowych. Poinformował, że do budżetu są wprowadzone jedynie te
zadania, o realizacji których, decyzje zapadły wcześniej.
Radna Anna Zakrzewska zapytała: „To co Pan powie, jeżeli tak oszczędzamy, tak pilnujemy
budżetu, że żeśmy wywalili z budżetu kilkadziesiąt tysięcy złotych na projekt jakiejś wyimaginowanej
wyspy na Małym Jezioraku”. Zapytała, kto podjął taką decyzję, gdzie są te pieniądze? Zwróciła uwagę,
że to była błędna decyzja. Zapytała, kto wymyślił taką wyspę na Małym Jezioraku?
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wypowiedział się w sprawie programu
oszczędnościowego - w stosunku do powyższej wypowiedzi Radnego Przybyły. Powiedział, że budżet
roku 2007 i 2008 – był gorszym budżetem niż ten, który mamy. Poinformował, że w 2007 roku dochody
budżetowe wynosiły ponad 79 mln zł, a wydatki budżetowe 74,8 mln zł, zaś w 2008 roku dochody
budżetowe wynosiły ponad 76 mln zł, a wydatki budżetowe 82 mln zł. Zwrócił uwagę, że radny nie
poznał się z tym dokładnie, a wydaje opinie. Podkreślił, że do tej pory ze strony radnego mieliśmy do
czynienia ze strony nieuzasadnionych wydatków, a teraz mamy do czynienia z nieuzasadnionymi
oszczędnościami. Powiedział, że likwidacja Straży Miejskiej nie jest zrozumiała tym bardziej, że
współpracują z policją, w dosyć przyzwoity sposób wykonuje swoje zadania. Dodał, że nie rozumie
również likwidacji Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Powiedział, że jest to populistyczne nawoływanie.
Dodał, że strażacy i strażnicy miejscy wykonują zadania na rzecz ochrony ludzi, ochrony
przeciwpożarowej, ratownictwa – stanowią niezwykle ważny element bezpieczeństwa państwa.
Odnośnie nieudzielania pomocy finansowej np. do Brukseli, nieprzekazywania dotacji celowych do
samorządu województwa na zadania zlecone, dotacji na pomoc finansową do Urzędu
Marszałkowskiego – powiedział, że otrzymujemy wsparcie od samorządów województwa. Ponadto
powiedział, że w zamian otrzymujemy nie tylko wsparcie finansowe, ale też i merytoryczne,
organizacyjne. Zaproponował radnemu zapoznanie się z zadaniami wykonywanymi przez biuro
w Brukseli. Zapytał, czy takie symboliczne oszczędności zaproponowane przez radnego, są warte tego
by wykazywać brak współpracy z samorządem województwa? W sprawie rezygnacji ze związku „Czyste
Środowisko”, Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż gdyby nie przynależność do tego związku, płacilibyśmy
bardzo duże kary i dziennie przekraczałyby to, co oferuje radny.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że dwa poprzednie budżety „stawał murem za
projektem Pana Burmistrza, ponieważ były to budżety z rozmachem, budżety w których dominowały
inwestycje”. Powiedział, że patrzy przez pryzmat rozwoju miasta, a z drugiej strony pod kątem pracy dla
naszych obywateli, współmieszkańców. Zwrócił uwagę, że inwestycje to są pieniądze na pracę dla
przedsiębiorstw, tym samym dla ich pracowników. Powiedział, że niestety ten budżet – to budżet
stagnacji, budżet umierania. Powiedział, że nigdy nie był przeciwnikiem zadłużania miasta, jest pewne
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niebezpieczeństwo jak zaczynamy spłacać dług kredytem z kolejnego banku - co jest niebezpieczne.
Opowiedział się za zadłużaniem w przypadku, kiedy zadłużamy się np. na wysokości ok. 2 mln zł na
wykonanie infrastruktury wzdłuż Iławki i brzegów Jezioraka, kiedy otrzymujemy dodatkowo 11 mln zł
z Unii Europejskiej. Dodał, że ten budżet, jest budżetem gdzie nie ma żadnych inwestycji, budżet
bieżących wydatków, który będzie powodował bardzo trudną sytuację finansową naszych
przedsiębiorstw, mieszkańców naszego miasta. Powiedział, że nie będzie w stanie poprzeć tego
budżetu.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że nie zauważono, że braliśmy
kredyty, żeby realizować projekty unijne. Dodał, że nie były to małe sumy, które moglibyśmy załatwić
z naszego budżetu. Powiedział, że bez kredytów, bez środków unijnych z pewnością byśmy tego nie
zrealizowali. Dodał, że teraz nadszedł taki okres, że trzeba spłacać długi i właśnie po to te 3 lata będą
budżetami stagnacji. Zwrócił uwagę, że były gorsze budżety – w 2007 i 2008 roku. Powiedział, że gdyby
nie było środków unijnych, to dalej byśmy mieli budżety stagnacji. Dodał, że tylko niektórzy mieszkańcy,
radni nie widzą rozwoju miasta, a przyjezdni nie mogą poznać miasta, bo tak się zmieniło miasto.
Powiedział, że nie jest powiedziane, że miasto z roku na rok musi budować jakieś inwestycje.
Podkreślił, że nie zgodzi się z tym, że „nic nie robimy”.
Ponownie głos zabrał Radny Wojciech Szymański powiedział, że przez 2 lata kierował się
merytoryką. Zwrócił się do Burmistrza i przypomniał, że obiecano zająć się wspomnianą przez Radną
Zakrzewską - ul. Jasielską,

rewitalizacją fragmentu ul. Wiejska - ul. 1-go Maja - ul. Jasielska.

Poinformował , że ludziom sypie się tynk na głowy, ludzie parkują w błocie itd.
Następnie głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek zwrócił uwagę, że od zawsze głosowano nad
budżetem – ostateczną wersję, a nie projekt budżetu. Powiedział, że radny ma prawo mówić, wysnuwać
swoje wnioski i nikt nie ma prawa mu w tym przeszkadzać, bo taka jest demokracja. Powiedział, że
dobrze to już było, a teraz może być gorzej i trzeba coś robić, żeby nie popaść
w stagnację, żeby się nie cofać. Powiedział, że jeżeli chcemy zwiększyć dochody to zaproponował
następujące działania m.in.:
Uruchomienie infrastruktury, koniunktury na 60 ha po dawnych polach filtracyjnych,
Budownictwo to koło napędowe gospodarki.
Zwrócił uwagę, że powyższe działania powinny być ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako
strategie rozwoju tego miasta. Powiedział, że miasto powinno bogacić się z podatków, a my odcinamy
„korzenie od podatków”. Zapytał, czy jest nam potrzebny dodatkowy korytarz drogi krajowej przez ul.
Ogrodową do ul. Wojska Polskiego? Dodał, że inwestycje w chodniki, ulice - nie są intratne, pieniądze
się „depczą, a nie pracują”. Powiedział, że w dobie kryzysu należałoby uruchomić możliwość
pozyskania podatków. Dodał, że jest zatroskany budżetem. Opowiedział się za wieloma punktami
radnego Przybyły. Podsumował, że dobrze to już było, a teraz trzeba się ratować. Na zakończenie
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swojej wypowiedzi zaproponował obniżenie diet radnych np. o 5 %. Zapowiedział, że złoży wniosek o
obniżenie diet. Powiedział, że jak „budżet przejdzie” – życzy jego realizacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Roman Groszkowski poinformował, że wszystkie projekty
w momencie omawiania, są jeszcze projektami. Wyjaśnił, że projekt budżety, podobnie jak pozostałe
projekty uchwał, stanie się dopiero budżetem w momencie uchwalenia. Ponadto poprosił radnego
Dembka o sformułowanie konkretnego wniosku.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odniósł do powyższej
wypowiedzi Radnego Dembka i zwrócił uwagę, że radny jest za zwiększaniem dochodów, a jak jest
mowa o sprzedaży budynku np. „Domu Weterana”, czy budynku inspekcji weterynarii, to Pan jest
przeciwny. Powiedział, że jeśli chodzi o infrastrukturę, przypomniał radnemu, że przez najbliższe 10 lat
nie będziemy w stanie nic zrealizować. Wyjaśnił, że chodzi o infrastrukturę na terenach po
„Ziemniaczance”. Burmistrz zwrócił się do Radnego Dembka i powiedział, żeby zaprosił inwestorów
9 ha uzbrojonej ziemi, która być może będzie w „specjalnej strefie ekonomicznej”. Dodał, że bardzo
chętnie przyjmie każdego, kto będzie chciał tam zainwestować. Ponadto poinformował, że do
Burmistrza zgłaszają się mieszkańcy z okolic ul. Ogrodowej i narzekają na nadmierny hałas. Powiedział,
że najgorszym skrzyżowaniem jest skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ul. Wojska Polskiego. Dodał, że
trzeba coś tam zrobić, ponieważ będzie tam dochodziło do wypadków.
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – Roman Groszkowski i wypowiedział
się w kwestii zmniejszenia diet. Wyjaśnił, że diety uregulowane są w statucie, w związku z czym będzie
trzeba zmienić statut. Poinformował, że musiałoby to być w formie projektu uchwały, który musiałby być
przedstawiony na posiedzeniach komisji stałych.
Radny Eugeniusz Dembek nawiązał do powyższej wypowiedzi Burmistrza Miasta i powiedział,
że nie ma nic przeciwko temu, żeby poprawić sytuację na ul. Ogrodowej – ul. Wojska Polskiego.
Zaproponował zastosowanie „zwykłego ronda nakładkowego”, które rozwiązałoby sprawę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski powiedział, że chętnie
umówi radnego z mieszkańcami ul. Ogrodowej, którzy szybko „wyleczyliby” radnego z pomysłu, żeby ul.
Ogrodową na stałe umieścić jako ewentualny objazd do dyspozycji drogi krajowej. Podkreślił, że jest to
dosyć wąska ulica. Dodał, że rozwiązanie, które proponuje powiat, jest rozwiązaniem partnerskim, które
zwalnia nas z większości kosztów i zagospodaruje teren przy dworcu.
W przedmiotowej dyskusji głos zabrał również Radny Ryszard Kabat i powiedział, że zadanie
to będzie kosztowało 8 mln zł, z czego ok. 5 mln zł dostaniemy z Unii Europejskiej, a miasto
dofinansowuje jedynie 1 mln zł. Podkreślił, że nie możemy zrezygnować z takiego zadania, wszyscy
chcemy rozwoju miasta. Ponadto powiedział, że budżet to ciągłość od kilku lat, a obecnie mamy pewne
wyhamowanie.
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Następnie wypowiedział się Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Andrzej
Pankowski, który powiedział, że organizacją ruchu drogowego zajmują się poważni projektanci. Zwrócił
uwagę, że nie możemy zajmować się organizacją ruchu drogowego, możemy jedynie podpowiadać,
zgłaszać swoje propozycje. Dodał, że przebudowa na ul. Ogrodowej – ul. Wojska Polskiego ma służyć
również zagospodarowaniu terenu np. wokół dworca. Wyraził zdziwienie poglądem powstania ronda
nakładkowego, które w tym miejscu nie ma uzasadnienia.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że wielokrotnie np. na komisjach podejmowano
dyskusję w sprawie udrożnienia ruchu, stworzenia nowych miejsc parkingowych i unowocześniania
terenu przy dworcu. Podkreślił, że ta inwestycja nie jest zainicjowana przez miasto. W sprawie
wypowiedzi radnego Dembka – w sprawie zagospodarowania dawnych pół filtracyjnych i zapytał, czy
radny pomyślał ile należałoby wydać na infrastrukturę? Poprosił radnego o podanie źródła
sfinansowania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Edward Bojko podkreślił, że Osiedle
„Gajerek” w ostatnich latach dostało najwięcej ze wszystkich iławskich osiedli - nowe nawierzchnie
i chodniki, poza ul. Brodnicką (i tak w lepszym stanie aniżeli na ul. Wojska Polskiego, ul. 1-go Maja).
Zaproponował zaprzestanie inwestycji na „Gajerku”. Zasugerował inwestowanie na Osiedlu Lubawskim.
Dodał, że w mieście jest mnóstwo potrzeb. Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że jak wynika ze
sprawozdań innych miast, płatne parkingi przynoszą zyski. Dodał, że w Iławie dalej jest problem
z parkowaniem przy bankach, na ul. Wiejskiej.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik potwierdził powyższą wypowiedź radnego
Bojko odnośnie zysków osiąganych z płatnych parkingów. Dodał, że przykładem tego jest Elbląg, gdzie
parkingi przyniosły ok. 100 tys. zł zysku. Ponadto przekazał informację, że na „Gajerku” robiona jest
kanalizacja. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jest wiele drobnych rzeczy do zrealizowania.
Podkreślił, że niektórzy zapominają, że mieliśmy jedyną, niepowtarzalną okazję wykorzystania środków
unijnych, dzięki którym mogliśmy wybudować pewne obiekty, na które wkładaliśmy jedynie 50 %
funduszy. Za przykład podał basen, ścieżki rowerowe, z których korzysta wiele osób i wyraża swoje
zadowolenie, pomimo iż nie dają dochodów. Zwrócił również uwagę na obwodnicę północną, która
doskonale spełnia swoje zadanie. Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedział, że nie należy
postrzegać budżetu, jako budżet stagnacji. Wyjaśnił, że najbliższe 2-3 lata będą okazją do nabrania sił
finansowych do kolejnego rozdania środków unijnych.
Następnie ad vocem wypowiedzi Radnego Bojko głos zabrał Radny Roman Przybyła i zaprosił
radnego na oględziny Osiedla Gajerek.
Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że już dawno było wiadomo, że będzie trzeba spłacać
kredyty. Zaproponowała zamknięcie przedmiotowej dyskusji.
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Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że nie wolno zamykać dyskusji na temat budżetu
i wieloletniej prognozy finansowej.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że Burmistrz trochę przekonał o tym, że musimy
spłacać zadłużenie. Radny wyraził obawę, że z jednej strony wskaźniki makroekonomiczne są
niewiarygodne, a z drugiej strony w sytuacji, w której inwestycje mogą powodować, że wpływy, które
przewidujemy mogą być niewykonalne - możemy nie osiągnąć planowanych dochodów. Dodał, że nie
chce blokować budżetu, w związku z czym radni z PIS-u „wstrzymają się” podczas przyjmowania
budżetu.
e) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poddał pod głosowanie
jawne uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na rok 2013.
Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych przy 14 głosach „za”, przy 2 głosach „przeciw”
oraz przy 4 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Iławy na rok 2013.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na rok 2013
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
PRZEWODNICZĄCY OBRAD – ROMAN GROSZKOWSKI
ZARZĄDZIŁ 10-MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029
Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska poinformowała, że w stosunku do tego co było
omawiane na poszczególnych posiedzeniach komisji, zaszły pewne zmiany. Przekazała informację, że
zmiany w WPF-ie podyktowane są zmianami w budżecie i w zał. nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej
(WPF) miasta na lata 2012-2029 dokonuje się następujących zmian:
zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 296 680 zł, które po zmianach wynoszą
98 638 743,35 zł,
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 51 129 zł, które po zmianach wynoszą 104 593 866,
78 zł,
zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 245 551 zł, który po zmianach wynosi 5 955 123,43
zł.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił przewodniczących
poszczególnych komisji o zaprezentowanie opinii w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Przedstawiciele komisji przedstawili opinie z poszczególnych posiedzeń:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
a) zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta na lata 20122029

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata
2012-2029 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych – „jednogłosnie” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029.
b) zmian w budżecie miasta na 2012 rok
Przekazano informację, iż w stosunku do tego, co było prezentowane podczas posiedzeń
komisji, doszły zmiany, które przedstawiła Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska.
Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska poinformowała, że dokonano następujących
zmian w budżecie miasta:
- zwiększono dochody o kwotę 296 tys. 680 zł – jest to część subwencji ogólnej,
* MOPS zwrócił się z prośbą o zwiększenie odsetek,
* zmiana związana z otrzymaniem odszkodowania za sprzęt skradziony na ekomarinie,
- zwiększono wydatki o kwotę 51 tys. 129 zł – zwiększenia związane przede wszystkim z zakupem
materiałów i wyposażenia, przeprowadzeniem remontów i usług w tym zakresie - w pozostałych
przedszkolach, pozostałe zmiany polegają jedynie na przeniesieniach pomiędzy paragrafami albo
rozdziałami,
* wydatki związane z utrzymaniem wspólnot – kwoty przeznaczone na media, fundusz
remontowy,
* wydatki związane z zakupem programów finansowo - podatkowych, które nie stanowią
środków trwałych, więc przeniesiona zostaje kwota środków majątkowych na wydatki bieżące,
* zwiększenie środków dla przedszkola niepublicznego „Pluszak”, co jest związane ze
zwiększeniem się liczby uczęszczających tam dzieci,
* MOPS zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi tych
wynagrodzeń,
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* wydatki związane z zakupem z zaoszczędzonych środków kosiarki międzyosiowej oraz
serwera dla ICSTiR,
* zmiana na prośbę MZOSiP, związana z przeniesieniem środków w wysokości 1300 zł –
przeniesienie między wynagrodzeniami a pochodnymi tych wynagrodzeń – zmniejszona
zostanie kwota pochodnych, składki na ubezpieczenia społeczne.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
b) zmian w budżecie miasta na 2012
rok

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zmian w zmian w budżecie
miasta na 2012 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych – „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
c) podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
siedzib obwodowych komisji wyborczych
Sekretarz Miasta Iławy – Anna Empel powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na
wszystkich komisjach, z tymże ostatnia komisja – Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
wniosła o zmianę siedziby jednego z obwodów – nr 3, który swym zasięgiem obejmuje ul. Chrobrego,
ul. Dobrawy, ul. Gospodarską, ul. Mieszka I, ul. Odnowiciela, część ul. Ostródzkiej, ul. Przemysłową, ul.
Zieloną, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Ziemowita i ul. Piastowską. Poinformowała, że komisja wnioskuje,
aby siedziba tego obwodu nie mieściła się w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych, lecz
w Przedszkolu Miejskim nr 3, na ul. Kościuszki 22a. Powiedziała, że nie widzi problemu, zamiana
zostanie dokonana.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
c) podziału Miasta Iławy na stałe

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki
Pozytywnie jednogłośnie
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Komisja Problematyki
Społecznej
Pozytywnie jednogłośnie

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów
Pozytywnie przy jednym

obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic siedzib
obwodowych komisji wyborczych

głosie „wstrzymującym”

W sprawie powyższego projektu uchwały glos zabrali:
Radny Lech Żendarski poprosił o uzasadnienie tej zmiany.
Odpowiedzi udzielił wnioskodawca niniejszej zmiany – Radny Jerzy Sochacki i wyjaśnił, że od
czasu zlikwidowania Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM) i przekazania budynku biurowego po
POM-ie w prywatne ręce, lokal wyborczy dla całego Osiedla Ostródzkiego - od młyna aż po Nową Wieś
był zawsze w Przedszkolu nr 3 przy ul. Kościuszki. Powiedział, że w tej chwili przy podziale na mniejsze
okręgi wyborcze, jeden z tych okręgów miałby być przeniesiony do „Szkoły nr 6”, gdzie według
pierwotnego projektu uchwały miałyby znajdować się dwie komisje obwodowe. Powiedział, że zmiany
wprowadzane w takim przypadku są z reguły „niezdrowe”, więc nie jest problemem zrobić dwie komisje
obwodowe w przedszkolu, gdzie w dalszym ciągu będą głosować wszyscy mieszkańcy Osiedla
Ostródzkiego, w tym samym lokalu co zawsze.
Uchwała w sprawie podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic siedzib
obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 16 do protokołu

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski
poddał pod głosowanie przedmiotową poprawkę w załączniku do projektu uchwały w sprawie podziału
Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic siedzib obwodowych komisji
wyborczych, dotyczącą zamiany siedziby okręgu nr 3 – z ZPSW do Przedszkola Miejskiego nr 3.
W wyniku powyższego głosowania Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych, 19 głosami
„za” oraz 1 głosem „przeciw” wyraziła zgodę na dokonanie wyżej zaprezentowanej zamiany.
Głos zabrał Radny Włodzimierz Harmaciński i zwrócił uwagę, że Osiedle Piastowskie się rozrasta.
Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych – „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
d) przyjęcia

Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2013 rok
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych,
podczas których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
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Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, że program ten obejmuje 7 zadań
związanych z pomocą psychologiczną i prawną, działaniami profilaktyczno – wychowawczymi dla dzieci
i młodzieży przebiegającymi zarówno w Ośrodku Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy
Rodzinie (OPPUiPR) jak i w szkołach, z organizacją kolonii, półkolonii, zajęć pozalekcyjnych, kampanii,
a także z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
d) przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2013
rok

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2013 rok stanowi załącznik nr 17 do protokołu

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013
rok.
e) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych,
podczas których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, że program ten obejmuje 4 zadania
związane z pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną dla osób uzależnionych, działaniami profilaktyczno –
wychowawczymi w OPPUiPR i innych placówkach na terenie miasta np. w szkołach, z organizacją
szkoleń, konferencji oraz kampanii o charakterze profilaktycznym.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
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Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu

i Turystyki
e) przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na
2013 rok

Pozytywnie jednogłośnie

i Finansów
Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
stanowi załącznik nr 18 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
f) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miasta Iława na lata 2013-2017
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu
listopadzie. Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, że w programie tym przedstawiono
m.in. działania mające na celu zaktywizowanie gospodarki mieszkaniowej m.in.:
- doprowadzenie do realizacji projektu budowy budynku komunalnego przy realizacji środków
budżetu Państwa – np. u. Jasielska, gdzie miał powstać budynek 24-rodzinny,
- pozyskiwanie nowych lokali mieszkalnych przy zbywaniu terenów pod budownictwo
mieszkaniowe (za przykład podano budynek po dawnym Urzędzie Skarbowym),
- wspieranie ITBS poprzez przekazywanie aportem nowych terenów mieszkaniowych (np. ul.
Szeptyckiego, gdzie powstał budynek 24-rodzinny), podwyższanie kapitału spółki,
- dążenie do zbycia lokali w budynkach wspólnot,
- przekwaterowania najemców w budynkach do 4 lokali włącznie,
- prowadzenie systemu zamiany mieszkań,
- zwiększenie skuteczności windykacji – za przykład podano KRD – Krajowy Rejestr Dłużników,
- działania zmierzające do przekazania terenów przyległych wspólnotom mieszkaniowym, które
miałyby możliwość lepszego funkcjonowania, lepszego zagospodarowania.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
f) przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miasta Iława na lata

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie
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2013-2017

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Miasta Iława na lata 2013-2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta
Iława na lata 2013-2017.
g) przejęcia pojazdu na własność Miasta Iławy
Projekt uchwały był omawiany podczas posiedzeń komisji stałych w miesiącu listopadzie.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik poinformował, że art. 50a ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo w ruchu drogowym mówi, że pojazd, który został pozostawiony bez
tablic rejestracyjnych, którego stan wskazuje, że nie jest używany – może zostać usunięty z miejsca
postoju przez Straż Miejską lub Policję. Wyjaśnił, że jeżeli taki pojazd nie jest odebrany w ciągu 6
miesięcy, to przechodzi on na własność gminy. Dodał, że o przejęciu przez gminę pojazdu decyduje
Rada poprzez podjęcie uchwały. Wyjaśnił, że w tym przypadku chodzi o przejęcie 9 pojazdów na
własność miasta. Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska za 1 pojazd przekazuje nawet kwotę ok. 4 tys. zł.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
g)

przejęcia pojazdu na własność
Miasta Iławy

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Iławy stanowi załącznik nr 20 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
przejęcia pojazdu na własność Miasta Iławy.
h) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
- 18 -

Przedmiotowy projekt uchwały został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń komisji
stałych w bieżącym miesiącu. Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do
przedstawionego projektu, za wyjątkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
h) uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
miasta Iławy

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie przy 1 głosie
„wstrzymującym”

Pozytywnie jednogłośnie
z wnioskiem

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Ryszard Kabat
odczytał treść wniosku komisji w następującym brzmieniu: ”Komisja wnosi o wprowadzenie zmiany
w § 2 pkt 1 regulaminu, który brzmi „właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy
zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do nich
nieruchomości w sposób obejmujący uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne, jeśli:
2) powstały w godzinach od 7 do 22 – w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania”. Komisja
zaproponowała zwiększyć czasowy przedział uprzątnięcia do czterech godzin.
W przedmiotowej sprawie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Edward Bojko
i powiedział, że jest przeciwny określaniu jakichkolwiek ram czasowych.
<< Treść powyższego wniosku poddano pod głosowanie jawne, w wyniku którego
w obecności 20 radnych, Rada Miejska w Iławie 16 głosami „za” oraz przy 4 głosach „przeciw”
zaakceptowała wniosek komisji jako poprawkę do przedstawionego projektu uchwały. >>
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik przekazał informacje dotyczące działania
zespołu koordynującego. Powiedział, że do przygotowania jest 10 uchwał (w związku z wejściem
w życie nowych przepisów od dnia 1 lipca 2013 roku). Poinformował, że do chwili obecnej podjęto 6
uchwał, które zostały zaakceptowane przez zgromadzenie m.in. uchwała:
- w sprawie podziału związku na 5 sektorów – Iława oraz Ostróda stanowią wydzielone sektory,
- w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami – opłata od
mieszkańca,
- w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
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- w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za sortowane odpady
cena wynosi 7,00 zł od mieszkańca, natomiast za niesortowane cena wynosi 9,00 zł od mieszkańca,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i ich zagospodarowania.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz dodał, że do podjęcia pozostały jeszcze 3 uchwały.
Przekazał informację, że Sąd Administracyjny uchylił Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody, które
dotyczyło uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
W sprawie powyższego projektu uchwały glos zabrali:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Edward Bojko zwrócił uwagę na egzekwowanie
porządku i czystości za garażami między ul. Smolki a kościołem pw. Brata Alberta. Zachęcił do spaceru
w tamtych okolicach. Dodał, że nie ma uwag do regulaminu.
Następnie głos zabrała Radna Elżbieta Prasek, która zaapelowała o sprzątanie po psach,
egzekwowanie sprzątania po psach. Powiedziała, że mimo iż jest to drażliwy temat, trzeba „się wziąć za
mieszkańców”. Poinformowała, że w dużych miastach nie ma takiego problemu.
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
stanowi załącznik nr 21 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy.
i) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały został szczegółowo omówiony podczas posiedzeń komisji
stałych w bieżącym miesiącu. Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do
przedstawionego projektu, za wyjątkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
i)

zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady
Miasta

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie
(z uwzględnieniem
poprawek)

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie
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Podczas ostatniego posiedzenia Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki zaproponowała
uwzględnienie w przedmiotowym projekcie uchwały przedstawicieli z Zespołu Placówek Szkolno –
Wychowawczych w Młodzieżowej Radzie Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski dodał, że powiększono
liczbę radnych z 13 do 15 – zmiana statutu oraz zmieniono ordynację wyborczą – dodając 2 radnych
z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych. Ponadto przekazał informację, że pozostałe komisje
omawiały niniejszy projekt uchwały z uwzględnieniem powyższej poprawki zaproponowanej przez
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, iż zmiany jakie wprowadzono do tej
uchwały powinny zaktywizować młodzież, którą mamy w szkołach.
W sprawie powyższego projektu uchwały glos zabrali:
Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że w trakcie posiedzenia komisji oświaty padła również
inna propozycja, żeby głosujący mogli oddawać tyle głosów, ile jest miejsc mandatowych. Dodał, że
umożliwiłoby to uniknięcia ewentualnych dogrywek.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski
i przypomniał, że projekty zostały przygotowane przez Młodzieżową Radę Miasta (MRM) z pomocą
Pana Woźniaka, który jako Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury, jest opiekunem MRM. Odnośnie
powyższej wypowiedzi radnego zasugerował, by zmianę dotyczącą sposobu głosowania pozostawić
młodzieży. Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że w wyborach do MRM uwzględnia się również
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych – zgodnie z wnioskiem komisji.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
stanowi załącznik nr 22 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.
j) harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2013 roku
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych
w bieżącym miesiącu. Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego
projektu. Uchwała o charakterze porządkowym.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
j) harmonogramu dyżurów radnych na I
półrocze 2013 roku

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie
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Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2013 roku
stanowi załącznik nr 23 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2013 roku.
k) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych
w bieżącym miesiącu. Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego
projektu. Uchwała o charakterze porządkowym.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
k)

uchwalenia planu pracy Rady
Miejskiej na 2013 rok

Komisja Oświaty
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

Pozytywnie jednogłośnie

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok stanowi załącznik nr 24 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.
l) uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2013 rok
Przedmiotowy projekt uchwały nie był omówiony podczas posiedzeń komisji stałych w bieżącym
miesiącu. Poszczególne komisje podczas posiedzeń opracowywały, omawiały swój plan pracy, który po
uchwaleniu zostanie opublikowany m.in. w BIP-ie. Przed obradami wszyscy Radni otrzymali
przedmiotowy projekt uchwały w wersji papierowej, który zawierał wszystkie plany pracy
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poszczególnych komisji stałych, w związku z czym Radni wyrazili zgodę, by nie odczytywać niniejszego
projektu uchwały. Uchwała o charakterze porządkowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zasugerował, by nie
ingerować w plan pracy poszczególnych komisji.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2013 rok
stanowi załącznik nr 25 do protokołu

Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2013 rok.
m) zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady
Miejskiej w Iławie
Przedmiotowy projekt uchwały nie był omówiony podczas posiedzeń komisji stałych w bieżącym
miesiącu. Przewodniczący poszczególnych komisji opracowali sprawozdania, a radni podczas
posiedzeń zapoznawali się jedynie ze sprawozdaniem z działalności swojej komisji. Przed obradami
wszyscy Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały w wersji papierowej, który zawierał wszystkie
sprawozdania z działalności komisji stałych, w związku z czym Radni wyrazili zgodę, by nie odczytywać
niniejszego projektu uchwały.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do
projektu niniejszej uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady
Miejskiej w Iławie stanowi załącznik nr 26 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 20 radnych przy 19 głosach „za” oraz przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań
z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
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Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski poinformował, że radni otrzymali
pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy za okres 21.11.2012 19.12.2012.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta Iławy
i Urzędu Miasta za okres 21.11.2012 - 19.12.2012 stanowi załącznik nr 27 do protokołu

Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik poinformował, że odbyło się spotkanie
w sprawie Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego - „Złotej Tarki”. Dodał, że odbyło się
spotkanie z Zarządem Związku Artystów Wykonawców „Stoart”, na którym ustalono m.in. zakres
wzajemnej współpracy i zobowiązań. Ponadto przekazał informację, iż 05.12.2012 r. odbyło się
pierwsze posiedzenie Rady Programowej, w której wzięli udział m.in.:
- Witold Mirski – związany z festiwalem od lat 60-tych, znawca jazzu tradycyjnego,
- Andrzej Krzeszowski – wieloletni współpracownik iławskiego festiwalu i właściciel agencji artystycznej
w Niemczech, liczymy na jego kontakty z zespołami jazzowymi, które ma na całym świecie,
- Marek Karewicz – znany fotografik, współpracuje z festiwalem,
- Zbigniew Konopczyński – muzyk jazzowy, członek zarządu Związku Artystów Wykonawców „Stoart”
itd.
Burmistrz dodał, że Pan Michał Młotek i Pan Tomasz Woźniak przygotowują również projekt
z instrumentu norweskiego o pozyskanie funduszy na organizację niniejszego festiwalu.
W sprawie zaprezentowanego sprawozdania głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta Iławy na temat składu
zespołu ds. opiniowania projektów inwestycyjnych. Poprosił również o informację, kto wygrał przetarg
na zarządzanie biurem Informacji Turystycznej (IT) na 2013 rok.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, iż w skład powyższego
zespołu wchodzą kierownicy wydziałów, Zastępca Burmistrza – Ryszard Ławrynowicz oraz Skarbnik
Miasta – Ewa Moszczyńska. Ponadto przekazał informację, iż przetarg wygrała Pani Monika
Raźniewska, która do tej pory zarządzała biurem. Dodał, że złożono jedną ofertę na zarządzanie IT.
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, iż od
momentu odbycia ostatniej Sesji Rady Miejskiej, wpłynęła jedna pisemna interpelacja Radnej Anny
Zakrzewskiej. Nadmienił, że na przedmiotową interpelację zostanie udzielona pisemna odpowiedź oraz
zamieszczona w BIP-ie.
Interpelacja Radnej Anny Zakrzewskiej
stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu
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W przedmiotowym punkcie jako pierwszy głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek.
Wypowiedział się odnośnie ruchu tranzytowego na ul. Wyszyńskiego i zaproponował umieszczenie
tablicy informacyjnej, by skierować ruch tranzytowy na obwodnicę północną. Zwrócił uwagę, że „trzęsą
się domy”.
Następnie głos zabrała Radna Anna Zakrzewska poprosiła o informację, co w okresie
międzysesyjnym zrobił Pan Burmistrz w sprawie apteki przy ul. Ostródzkiej (temat poruszany przez
radną na poprzednim zwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej w Iławie podczas obrad sesji) w celu
wyjaśnienia łamania prawa przez inwestora, projektanta, wykonawcę tego budynku? Zapytała, czy dalej
będzie tolerowana niegospodarność miasta w stosunku do osób łamiących prawo? Zwróciła uwagę, że
kara nałożona na właściciela tej apteki jest kilkakrotnie niższa niż byłaby osiągnięta kwota uchwalona
z dzierżawy. Powiedziała, że jest to jakby zachęta do takiego postępowania przez innych. Ponadto
wypowiedziała się odnośnie umieszczania danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (BIP).
Zwróciła uwagę, że daty wprowadzania informacji na BIP są brane „z sufitu”. Za przykład podała, że
projekty uchwał na dzisiejszą sesję widnieją z datą wprowadzenia 21.03.2012 r., a porządek obrad
dzisiejszej sesji – jest data wprowadzenia 17.09.2012r. Powiedziała, że to jest „niechlujstwo
informacyjne” i zapytała, kiedy mieszkańcy Iławy będą wreszcie otrzymywali rzetelne informacje zgodnie z prawdą. Ponadto powiedziała, że na BIP-ie brak jest pisemnych interpelacji i odpowiedzi na
czas. Przypomniała, że 18 lipca 2012r. składała już w tej sprawie interpelację. Poinformowała, że jeżeli
tak dalej będzie, trzeba będzie sprawę skierować do NIK-u, że nie jest przestrzegany statut miasta
i wszystko jest robione ślamazarnie i ociężale.
Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odniósł się wypowiedzi Radnego Dembka
i powiedział, że większość kierowców jeździ obwodnicą północną. Powiedział, że w dalszym ciągu
możemy zabiegać o kierowanie ruchu na obwodnicę północną. Dodał, że teraz kiedy powoli zacznie się
zamykanie ul. Sobieskiego, ruch będzie zwiększony. Poinformował, że będziemy szukać jakiegoś
rozwiązania w tej sprawie. Burmistrz wyraził również swoje niezadowolenie z faktu, że samochody
ciężarowe jeżdżą przez centrum miasta.
W sprawie informacji zamieszczanych na BIP-ie, odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta Iławy –
Anna Empel i powiedziała, że w lipcu była udzielana pisemna informacja, że na BIP-ie umieszczane są
tylko odpowiedzi na interpelacje, które są interpelacjami pisemnymi. Ponadto wyjaśniła, że wszystkie
informacje wprowadzane są na czas, tylko trzeba zerknąć w rejestr zmian. Dodała, że nie ma tutaj
potrzeby informowania innych organów o tym, że jest coś nieprawidłowo.
W sprawie apteki na ul. Ostródzkiej wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza Miasta Iławy –
Ryszard Ławrynowicz powiedział, że z zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta jest tam opłata za
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korzystania z terenu zabudowanego pawilonami – dotyczy to szeregu miejsc, gdzie na terenach
miejskich są takie pawilony.
Radna Anna Zakrzewska podkreśliła, że pytała, czy to jest czynsz i od Pana Pieńczewskiego
uzyskała informację, że to jest kara. Powiedziała, że jeśli była to kara to powinna ona być adekwatnie
większa niż dzierżawa, ponieważ to zachęca innych do stawiania „samowolek”.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz dodał, że nie ma to charakteru
samowoli budowlanej, ponieważ dostali pozwolenie na budowę a to, że wykroczyło to poza tereny
działki spowodowało to, że wezwano inwestora o wniesienie opłat miesięcznych. Poinformował, że
opłata ta wynika z Zarządzenia Burmistrza Miasta. Podkreślił, że nie jest to kara, lecz należna opłata.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, dlaczego właściciele wyżej wymienionej apteki płacą mniej
niż wszyscy, którzy mają taką samą działalność handlową?
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz wyjaśnił, że opłaty te zostały
wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 2007 roku.
Radna Anna Zakrzewska zaproponowała uaktualnienie powyższego zarządzenia.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz powiedział, że jest to do
rozpatrzenia.
Radny Eugeniusz Dembek przypomniał, iż prosił o informacje/zestawienie dotyczące ruchu
turystycznego oraz dane dotyczące kondycji przedsiębiorstw – ile przybyło, ile ubyło, ile jest.
Sekretarz Miasta Iławy – Anna Empel powiedziała, że zostanie udzielona pisemna
odpowiedź, ale dotycząca jedynie osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.
Ad. 10. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, że nikt
z mieszkańców miasta Iławy nie zgłosił się do Biura Rady Miejskiej w terminie, o którym mowa
w Statucie Miasta Iławy i nie wyraził chęci uczestnictwa w dzisiejszej Sesji.
Ad. 11. Komunikaty i oświadczenia
Radna Elżbieta Prasek zwróciła uwagę na reklamę znajdującą się przed ratuszem. Zapytała,
czy to miasto zareagowało w tej sprawie?
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik przekazał informację, że w tej sprawie
przedstawiciel komisji do spraw bezpieczeństwa m.in. w ruchu drogowym. Przekazał informację
dotyczącą propozycji postawienia znaku drogowego, co eliminowałoby tego typu zdarzenia. Ponadto
zaprosił zebranych podczas obrad na koncert noworoczny, który odbędzie się w niedzielę 30 grudnia
o godz. 1800. Przekazał również informację, że w dniu 6 stycznia 2013 roku odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu „Cameraty”. Zaprosił również na coroczne spotkanie noworoczne, które odbędzie się
31.12.12r./01.01.13r. Na zakończenie swojej wypowiedzi przekazał życzenia noworoczne.
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Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski zawiadomił, iż
kolejna sesja odbędzie się 30 stycznia o godz. 1300. Poinformował, iż do Biura Rady Miejskiej wpłynęło
pismo od Pana Kazimierza Szych, dotyczące zastrzeżeń co do działalności Straży Miejskiej w Iławie.
Zaproponował radnym zapoznaniem się z treścią pisma, z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie.
Na zakończenie swojej wypowiedzi przekazał życzenia noworoczne.
Ad. 12. Zamknięcie obrad XXXI Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1530 zamknął sesję.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji
dostępne w Biurze Rady Miejskiej

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Agnieszka Szych

Roman Groszkowski
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