Protokół Nr XXXVI/13
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie
odbytej w dniu 27 marca 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 27 marca 2013 roku w
sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję
rozpoczęto o godz.1300 a zakończono o godz.1630.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski dokonał otwarcia XXXVI Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Dodała że na dzisiejszą sesję zaproszono również Panią Elżbietę Frankiewicz i Pana Jana
Rabczyńskiego w celu złożenia im podziękowań za pomoc podczas nieszczęśliwego
wypadku osobie, pod którą załamał się lód. Osoby te nie przybyły na sesję.
Następnie wyznaczył Wiceprzewodniczącego Edwarda Bojko do liczenia
głosów.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych,
co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować
prawomocne decyzje i uchwały.
Nieobecni:
Eugeniusz Chomik

Listy obecności radnych stanowią załączniki 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

Przystąpiono do przyjęcia porządku sesji.
Radny Roman Przybyła wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w
sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży
Miejskiej w Iławie.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVI
Sesji projektu uchwały ws. przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji

-1-

Straży Miejskiej w Iławie w obecności 20 radnych – zaopiniowany został pozytywnie
jednogłośnie
Zaprezentowany porządek XXXVI Sesji z wprowadzonymi zmianami został przyjęty
jednogłośnie w następującym brzmieniu:
1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum

2.

Ustalenie porządku obrad

3.

Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji

4.

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2012 rok

5.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz
potrzeby w tym zakresie

6.

Informacja o zrealizowanych zadaniach w ramach bieżącego utrzymania miasta

7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2029

b. zmian w budżecie miasta na 2013 rok
c. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
miasta Iławy
d. programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2013
e. dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
f. zbycia własności nieruchomości przy ul Sosnowej
g. dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
h. podwyższenia kapitału zakładowego w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z
o.o
i.

przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
w Iławie

8.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

9.

Interpelacje i zapytania radnych

10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

11.

Wnioski mieszkańców Iławy

12.

Komunikaty i oświadczenia

13.

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji
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Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski dokonał otwarcia XXXVI Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Następnie wyznaczył Wiceprzewodniczącego Edwarda Bojko do liczenia głosów. Na
podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne
decyzje i uchwały.

Ad 2. Ustalenie porządku obrad
Po przegłosowaniu zmian do porządku posiedzenia przystąpiono do realizacji
porządku w kolejności jak powyżej.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Groszkowski poinformował, że do
powyższego protokołu nie wniesiono uwag pisemnych wobec czego protokół uważa się
za przyjęty bez głosowania.
Radny Jerzy Ewertowski zgłosił poprawkę, ponieważ w protokole z XXXV sesji
zniekształcono jego wypowiedź dotyczącą celowości przeznaczenia zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych. Następnie odczytał sprostowanie swojej wypowiedzi
zawartej w protokole i złożył na ręce przewodniczącego.
Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że pisemnie uwagi należy
zgłaszać przed sesja. Następnie odczytał poprawkę do protokołu, złożoną na piśmie przez
radnego i poddał pod głosowanie.
Poddana pod głosowanie jawne treść sprostowania wypowiedzi radnego Jerzego
Ewertowskiego zawartej w protokole z XXXV sesji została przyjęta pozytywnie, przy 2
głosach wstrzymujących
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że poprawka została
przyjęta w związku z czym wypowiedź zostanie zmieniona w protokole.
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Ad 4. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2012 rok

Powyższa informacja została przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Irenę Kasprzycką szczegółowo przedstawiona i zaopiniowana na komisjach
problemowych.
OPINIE KOMISJI

INFORMACJE

a)

Sprawozdanie z działalności
MOPS za 2012 rok

Komisja Oświaty
Kultury Sportu I
Turystyki

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego
Budżetu i Finansów

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2012 rok stanowi załącznik
nr 5 do protokołu
Poddana przez Przewodniczącego Rady propozycja pozytywnego zaopiniowania
sprawozdania z działalności MOPS za 2012 rok została przyjęta pozytywnie
jednogłośnie

Ad 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok
oraz potrzeby w tym zakresie

Powyższa informacja została przez szczegółowo przedstawiona Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Irenę Kasprzycką

i zaopiniowana na komisjach

problemowych.
OPINIE KOMISJI
INFORMACJE

b)

Sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2012 rok oraz
potrzeby w tym zakresie

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu i
Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji
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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz potrzeby
w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Propozycja pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz potrzeby w tym zakresie została
przyjęta pozytywnie jednogłośnie

Ad 6. Informacja o zrealizowanych zadaniach w ramach bieżącego utrzymania
miasta

Powyższa informacja została przez Kierownika Wydziału Bieżącego Utrzymania
Jarosława Pruchniewskiego szczegółowo przedstawiona i zaopiniowana na komisjach
problemowych.
OPINIE KOMISJI
INFORMACJE

c)

Informacja o zrealizowanych
zadaniach w ramach bieżącego
utrzymania miasta

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu i
Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu
i Finansów

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Pozytywne
zaopiniowanie
niniejszej informacji

Informacja o zrealizowanych zadaniach w ramach bieżącego utrzymania miasta
stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Propozycja pozytywnego zaopiniowania informacji o zrealizowanych zadaniach
w ramach bieżącego utrzymania miasta została przyjęta pozytywnie jednogłośnie

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029
Opinie Komisji:
Komisja Problematyki
Społecznej
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Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
a) zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta na lata 20132029

Przyjecie projektu
uchwały bez poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez poprawek

Przyjecie projektu uchwały
bez poprawek

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych - przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2013-2029 stanowi załącznik nr 8 do protokołu

b. zmian w budżecie miasta na 2013rok
Opinie Komisji:
Uchwała w sprawie

b) zmian w budżecie miasta na
2013 rok

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Przyjecie projektu
uchwały bez poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013rok
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
stanowi załącznik nr 9 do protokołu

c) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
miasta Iławy
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

c) określenia wymagań, jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie
zezwolenia
na

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Przyjecie projektu
uchwały bez poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek
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Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

prowadzenie działalności w
zakresie
opróżniania
zbiorników bezodpływowych i
transportu
nieczystości
ciekłych na terenie miasta Iławy

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w
sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Iławy

Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
miasta Iławy stanowi załącznik nr 10 do protokołu

d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2013

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

d)
programu
opieki
nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy
w roku 2013

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2013
Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2013 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu

e) dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
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OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

e) dzierżawy
nieruchomości,
stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za podjęła uchwałę
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Iława
Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława stanowi załącznik nr 12 do protokołu

f) zbycia własności nieruchomości przy ul Sosnowej

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

f)

zbycia
własności
nieruchomości przy ul
Sosnowej

Komisja Problematyki

Komisja Oświaty,

Komisja Rozwoju

Społecznej

Kultury Sport i

Gospodarczego,

Turystyki

Budżetu i Finansów

Przyjecie projektu

Przyjecie projektu

uchwały bez

uchwały bez

poprawek

poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez poprawek

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za podjęła uchwałę
w sprawie zbycia własności nieruchomości przy ul Sosnowej

Uchwała w sprawie zbycia własności nieruchomości przy ul Sosnowej stanowi
załącznik nr 13 do protokołu

g) dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

g) dzierżawy
gruntów
stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek
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Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
stanowi załącznik nr 14 do protokołu

h) podwyższenia kapitału zakładowego w Zakładzie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

h) podwyższenia
kapitału
zakładowego
w
Zakładzie
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym
podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Zakładzie
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Zakładzie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. stanowi załącznik 15 do protokołu

i) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

i)

rozpatrzenia
skargi na działania Burmistrza
Miasta Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek (przy 1
głosie
wstrzymującym się)

Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek
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Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Przyjecie projektu
uchwały bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta
Iławy

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 16 do protokołu

j) przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży
Miejskiej w Iławie
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

j)

przeprowadzenia
referendum
gminnego
dotyczącego likwidacji Straży
Miejskiej w Iławie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

komisja nie
opiniowała
niniejszego projektu
uchwały

komisja nie
opiniowała
niniejszego
projektu uchwały

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
komisja nie
opiniowała
niniejszego
projektu uchwały

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski zapytał, czy wnioskodawca chciałby
zabrać głos. Dodał, że projekt był omawiany na komisjach jednak komisje tego nie
opiniowały w głosowaniu.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że był jedną z osób, które się podpisały
pod projektem. Jednocześnie oświadczył, że jest za utrzymaniem straży miejskiej.
Powiedział, że można rozmawiać o reformie strukturalnej i personalnej i można się
spierać w tej kwestii, ale straż miejska jako instytucja jest miastu potrzebna. A zgodził się
na podpisanie tego projektu ponieważ chciał uszanować głos wyborców, którzy zebrali
wystarczającą ilość podpisów pod wnioskiem obywatelskim

a z powodu braków

formalnych, uchwała została odrzucona przez wojewodę. Meritum sprawy, istota, to że te
osoby napracowały się, należy uszanować, bo sam mógł tego doświadczyć zbierając
podpisy pod wnioskiem obywatelskim, gdzie na Wiejskiej lekką ręką takie projekty są
odrzucane. W związku z tym, chcąc uszanować głos obywateli i mieszkańców miasta
będzie głosował za przeprowadzeniem referendum, a jednocześnie będzie walczył o to,
aby straż miejską w mieście utrzymać.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski Nie wypowiadam się w sprawach
na których się nie znam, albo mam mgliste pojęcie a na temat bezpieczeństwa myślę, że
wiem wiele do powiedzenia. Jest dobry moment dziś na to, aby merytorycznie
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porozmawiać o straży miejskiej, bo uchwała jest o referendum, w którym nie da się
rozłączyć funkcjonowania straży i referendum, bo może być tak, że zabraknie czasu na
merytoryczną rozmowę. Z uzasadnienia wynika, że mamy pozwolić mieszkańcom
zdecydować. Szkoda, że poprzednie dokumenty zostały zepsute, bo bylibyśmy blisko
referendum. Nie chciałbym żeby teraz w to zadanie ubierać radę. Z uzasadnienia również
wynika, że pieniądze te można było wydać na inne, potrzebniejsze cele, a co jest
ważniejsze od bezpieczeństwa publicznego? Bezpieczeństwo jest na trzecim miejscu po
jedzeniu i zdrowiu tym, czego ludzie oczekują. Zawsze jest wybór i nie mamy nigdy tyle
pieniędzy, żeby na wszystko nam starczyło, dyskusja powinna być, dlatego

że

mieszkańcy mają wyrobione zdanie na temat straży, ale myślę, że chcieliby poznać zdanie
radnych, bo przecież nas wybierali, chcieliby wiedzieć, co mają do powiedzenia na temat
funkcjonowania straży miejskiej.
Rada przyjmowała co roku sprawozdanie z funkcjonowania straży, z drobnymi
uwagami. Szkoda, bo gdyby były to większe zastrzeżenia, można byłoby skorygować
pracę straży, można byłoby dać zalecenia i wtedy straż funkcjonowałaby inaczej. Była
niedawno kontrola Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji przez służby wojewody
– poza dwiema drobnymi uwagami, które natychmiast usunięto, nie było żadnych
zastrzeżeń, więc również z tej strony dobrze ocenia się funkcjonowanie straży.
Ustawa z 1990 roku o samorządzie gminnym nałożyła zadania własne

na

samorządy, gdzie między innymi jest porządek publiczny i bezpieczeństwo. Od tego
momentu zaczęto powoływać straże miejskie, bo były konkretne zadania i trzeba było
mieć kogoś do realizowania tego. Jak ma burmistrz realizować te zadania zapisane w
ustawie, kiedy dochodzą do nich jeszcze inne jak bezpieczeństwo dzieci w drodze do
szkoły, zabezpieczenie imprez sportowych kulturalnych i kościelnych, kontrola
odpowiedzialności właścicieli zwierząt, pomoc bezdomnym, usuwanie wraków
samochodów, udział w wizjach lokalnych z urzędnikami, ochrona miejsc komunalnych,
dzikie reklamy, akcje z pracownikami schroniska, złe parkowanie itd.. W uzasadnieni jest
też porównanie wydatków do dochodów, chociaż chciałbym zwrócić uwagę, że jest to
przedstawione nie do końca rzetelnie . Takiej tezy nie należy stawiać, żeby na jednej szali
stawiać bezpieczeństwo i porządek a na drugiej pieniądze. Od kiedy porządek przekłada
się na złotówki. Mogę podać przykłady w kraju, gdzie miliardy wydaje się i nie ma z tego
przychodu, a nikt nie odważy się tego zmienić. Tak jest chociażby w przypadku wojska.
22 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji. Pytano
mnie, co jest faktycznym powodem likwidacji straży. Powiedziałem to, co jest w
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uzasadnieniu i taka motywacja doznała totalnej porażki. Jak mają postępować strażnicy
kiedy rozwiązuje się ich za nadgorliwość, za represyjność? A u nas zarzuca się im, że za
mało wymagają i za mało przychodów do miasta przynoszą. Zawsze apelowałem do
rozsądku strażników, że nie mogą przejść obojętnie obok wykroczenia, ale jak postąpią z
tym to ich sprawa. Namawiałem do pouczeń, do zwracania uwagi a nie do karania,
ponieważ pouczeniami więcej można osiągnąć. A może zapytamy mieszkańców czy chcą
pogorszenia bezpieczeństwa publicznego i porządku? Przytoczę kilka danych:
-ilość interwencji- 1413
-ilość zgłoszeń od mieszkańców 843
- obsługa kamery mobilnej.
Z własnego doświadczenia wiem, że policja tego wszystkiego nie przejmie,
ponieważ ma tyle zadań, że nie jest w stanie tego wszystkiego robić. Poza tym polityka
policji jest taka, że siły będą przesunięte do walki z przestępczością gospodarczą, bo tam
duże pieniądze wyciekają skarbowi państwa, do ruchu drogowego ponieważ trzeba
zmniejszać ilość zdarzeń i wypadków śmiertelnych. Odbywać się to będzie kosztem
innych służb, bo nie będzie zwiększenia etatów.
Walczymy o monitoring w mieście i może uda się wprowadzić go w przyszłym
roku. Ze zdumieniem słuchałem kolegi Przybyły, kiedy dawał pomysły, że można
wykupić etaty w policji. Chciałbym, żeby dokładnie powiedział co to znaczy. Co będzie
jak po trzech latach burmistrz powie, że nie będzie płacił . Najkrótszy okres wykupienia
etatu policjanta to 5 lat. Co po tych pięciu latach można powiedzieć temu policjantowi?
W naszym rejonie nigdzie nie ma takiej umowy. Samo uposażenie funkcjonariusza to 42
tys. złotych na jeden etat. Do tego trzeba dopisać bardzo drogie umundurowanie
wyposażenie i wyszkolenie. A takich etatów potrzeba kilka.
Drugim pomysłem było płacenie za służby. Trudno by było, kiedy komendant w
okresie urlopowym sam ma problemy ze skompletowaniem obsady służb.
Trzecim pomysłem było usytuowanie centrali monitoringu w policji. Proszę zapytać
komendanta czy zgodzi się. Nie będę mówił w imieniu komendanta, ale ja będąc na jego
miejscu bym się nie zgodził z kilku powodów. Jako członek komisji ds. ładu i porządku w
Związku Miast Polskich

miałem okazje zapoznać się z działaniem monitoringu w

miastach. Policja nie chce u siebie centrali monitoringu, bo policja ma wiele innych
zdarzeń w których musi interweniować, zatrzymania, akcje. Prasa zrobiła prowokacje,
udowodniła że policja

nie podejmuje interwencji na zdarzenia zaobserwowane na

monitoringu i ośmieszyła policje. Dlatego policja nie chce mieć centrali monitoringu w
- 12 -

swoim obiekcie, bo potrzeba przynajmniej 4-5 osób do jej obsługi. Komendant nie odda
tych etatów.
Aby wyrobić sobie zdanie na temat funkcjonowania, trzeba jechać do dużych miast
gdzie monitoring dobrze funkcjonuje, trzeba porozmawiać z włodarzami miasta z policją i
strażą miejską i wtedy można sobie wyrobić zdanie a nie tylko na bazie Internetu
wyrabiać opinie. Najlepsze rozwiązanie według mnie, to centrala monitoringu w ratuszu,
obok sztabu zarządzania kryzysowego ze stanowiskiem dyżurnego miasta, który skupia
wszystko i nic mu nie przeszkadza.

Można pewne rzeczy uzgadniać z policją, ale

centrum powinno być obok straży. Ten dyżurny musi mieć do dyspozycji pogotowie
interwencyjne, które natychmiast pojedzie na zdarzenie.
Aspekt ludzki całej sprawy- czy radni wiedzą, jak strażnikom się dziś pracujesłyszą uszczypliwości, wyśmiewanie – taka jest tam atmosfera. Straż Miejska to nie jest
zwykły zakład pracy- to są ludzie utożsamiani z represjami.
Radny Przybyła miał niedawno pretensje do burmistrza, że nie broni ludzi
zwalnianych z pracy z zakładów np. z zakładu energetycznego. Ale to nie były instytucje
miasta, a straż miejska jest instytucją miejską i radny Przybyła chętnie chce zwolnić tych
ludzi.
Biorąc pod uwagę,

że mówimy o porządku publicznym i bezpieczeństwie ja

powiem przed całą radą, że ręki do tego nie przyłożę i jednocześnie namawiam Pana
Burmistrza do tego, aby zmodyfikować pracę straży i do czasu kiedy nie będziemy mieli
monitoringu, aby inaczej straż funkcjonowała.
Radny Jerzy Ewertowski zapewnił radnego Przybyłę, że nie będzie się odnosił
personalnie, bo zdaje sobie sprawę, że jeśli nawet radny jest dalej zwolennikiem
likwidacji straży miejskiej, to jest jednym z 27 tysięcy. Nie mniej jako jeden z
wnioskodawców tego projektu uchwały zapewnił, że jest przeciwnikiem likwidacji straży
miejskiej. Ale mając w pamięci, że około 10% pracujących w tym kraju złożyło 2,5
miliona podpisów pod inicjatywą społeczną, to chcąc uszanować mieszkańców tego
miasta, którzy również w podobnej ilości złożyli podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą
– również podpisał się pod inicjatywą , aby dać im możliwość wypowiedzenia się w
demokracji bezpośredniej. Nie mniej uważa, że oszczędności proponowane przez
wnioskodawców są niewielkimi. Wydatki na straż miejską wynoszą około 0,5 % - jaką to
daje oszczędność w ciągu kilku lat? Nie należy likwidować straży miejskiej, bo oni
również wypełniają swoje zadania. Dodał, że zapoznał się z ustawami o policji i straży
miejskiej i zadania ich są inne, zatem nie ma możliwości zastąpienia bądź przekazania
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środków do policji, żeby policja mogła straż miejską zastąpić. Policja nie może tego
zrobić też z innych względów, bo gdyby na ten krok zdecydowało się więcej samorządów
to wymagałoby to znowelizowania ustawy budżetowej, ponieważ określa ona rokrocznie
limit etatów w policji . W Polsce policjantów jest około 100 tys. a wolnych etatów jest
około 2, 5 tysiąca zatem nie ma możliwości zatrudnienia byłych strażników w policji. A
przesuwanie środków z budżetów gmin do budżetu państwa, też nie jest takie proste.
Dodał, że idąc takim tokiem rozumowania należałoby zlikwidować ruch drogowy,
szpitale, szkoły, autostrady itd. Wyjaśnił, że choć podpisał się pod inicjatywą
uchwałodawczą mieszkańców Iławy, to apeluje o rozwagę, aby w chwili decydującej
kierowali się rozsądkiem a nie emocjami.
Radny Roman Przybyła powiedział, że żyjemy w demokratycznym kraju i uważa,
że należy uszanować prawo mieszkańców, którzy złożyli podpisy ws. przeprowadzenia
referendum. Dodał, że osoby które się podpisały nie są osobami, które są za likwidacją
straży miejskiej, bo dowodem na to jest dwóch radnych, którzy podpisali się a są
przeciwni likwidacji.

Zrobili to jednak po to, aby uszanować prawo mieszkańców.

Dwudziestu jeden radnych nie może zadecydować i zabrać im możliwości wyrażenia
swojej opinii na temat straży miejskiej. Radny Pankowski odczytał bardzo dużo zadań
i niech mieszkańcy ocenią straż miejską, czy dobrze wykonywała te zadania przez 20 lat.
Nie jesteśmy jedynym miastem, gdzie jest inicjatywa referendum, są miasta które
polikwidowały już straże. Likwiduje się posterunki policyjne, nie tylko straż miejską .
Następnie powiedział, że dane na temat dochodów i wydatków, które radny Pankowski
mówi, że są nieprawdziwe, otrzymał od Pani Skarbnik. Poprosił o odczytanie swojego
pisma jakie złożył do przewodniczącego rady w sprawie referendum jak i pisma grupy
obywateli.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski powiedział, że radny wziął pod
uwagę wpływy z mandatów karnych, a to nie jest wszystko czym strażnicy zarabiają, bo
środki z grzywien z wniosków, które są kierowane do sądu o ukaranie stanowią wpływ do
skarbu państwa. I to są niejednokrotnie większe kwoty niż mandaty. Dochody za zajęcie
pasa drogowego są również często z inicjatywy straży miejskiej.
Radny Edward Bojko zwrócił się do radnego Ewetowskiego i Szymańskiego z
zapytaniem, czy nie wiedzą, co podpisują, bo przecież jest wyraźnie napisane, że
referendum jest w sprawie likwidacji straży miejskiej, co świadczy o tym, że ich intencją
jest likwidacja straży miejskiej. Poprosił radego Przybyłę o to, aby nie kierował do niego
tego typu pism, ponieważ głosuje świadomie a w piśmie mentorsko udowadnia się, jakie
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będą skutki ponownego nie zagłosowania. Dodał, że wie jak ma głosować i widzi różnice
między głosowaniem nad wnioskiem mieszkańców a czym innym jest głosowanie nad
wnioskiem radnego Przybyły. Radny Przybyła powinien wiedzieć, że policja nie podlega
burmistrzowi a musi on jakimiś służbami porządkowymi dysponować a inicjatorzy w
swoim wniosku nie proponują nic w zamian.
Następnie powiedział, że pełniąc funkcje dyrektora, policja i straż miejska
wielokrotnie mu pomogła . Wielokrotnie były te służby informowane, że wokół szkoły
krążą dilerzy narkotykowi, wiele osób w ten sposób zostało uratowanych i nie chciałby
mówić, że być może z rodziny radnego, bo tego nie wie. Jeśli referendum ma być oceną
straży miejskiej, to gdzie radni byli jak co roku oceniano straż miejską głosując, że straż
miejska dobrze pracuje. To teraz trzeba tyle pieniędzy wydać, żeby ocenić czy straż
dobrze pracuje czy źle.? Zapytał, kto przejmie te działania straży miejskiej. Czy
wnioskodawcy o likwidacje straży miejskiej założą paski rezerwy obywatelskiej i pójdą
pilnować?
Radny Wojciech Szymański powiedział , że ponieważ padło tu jego nazwisko i
kolegi Ewertwoskiego, nie chciałby być nieuprzejmy ale widocznie to radny Bojko nie
rozumie, bo uzasadnili swoją wypowiedź i że uzasadnienie było jednoznaczne, że czym
innym jest likwidacja straży a czym innym uszanowanie mieszkańców, przez których
zostali wybrani. „Jeśli została zebrana wystarczająca ilość podpisów, żeby zrobić
referendum w jakiejkolwiek sprawie łącznie z odwołaniem wszystkich zasiadających tu,
to kto wie czy po głosowaniu nie będzie tak, że niektórym z nas będą chcieli podziękować
za szanowanie ich woli – i jeśli radny Bojko tego nie rozumie, to trudno to dyskutować.
Na poprzedniej sesji głosowaliśmy w sprawie referendum i zdaje się większością głosów
to przeszło- czyżby to był cynizm z państwa strony, że spodziewaliście się, że wojewoda
uchyli nam tę uchwałę . Dlatego tak chętnie podnieśliście ręce, żeby w sondażach dobrze
to wyglądało, żeby mieszkańcy wiedzieli kto tak głosował, a nie głosowaliście szczerze,
bo zdaje się ze radny Bojko również głosował wtedy za, teraz zmienił Pan zdanie do
czego oczywiście ma pan prawo.”
Radny Edward Bojko powiedział, że wyraźnie mówił na czym polega różnica
miedzy wnioskiem wyborców a wnioskiem rady. Przypomniał, że zadał pytanie czy w
przypadku kiedy w referendum dojdzie do likwidacji Straży mogą zaproponować coś w
zamian.
Radna Jolanta Michalewska zwróciła uwagę, że jakiś czas temu dyrektorki szkół
w odpowiedzi na referendum napisały pismo w tej sprawie, gdzie wyraźnie powiedziały
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ile straż miejska robi dobrego dla naszych dzieci. 10% społeczeństwa iławskiego
chciałoby likwidacji straży, a 90% nie, wiec proszę zastanowić się gdzie jest większość.
Powiedziała, że utarło się że młodzież jest zła ale , nie ona nie ma obaw aby wyjść
wieczorem bo młodzież jest dobrze przygotowana dożycia i funkcjonowania w
społeczeństwie. Iława jest bezpiecznym miastem. Zawsze jest tak, że ktoś próbuje
łobuzować i straż niejednokrotnie przeprowadza interwencje, rozmawia i młodzie też się
wypowiada, że straż jest potrzebna. Młodzież też zwraca uwagę, jako przyszli wyborcy
pytają co z ich salą gimnastyczną, co ze skateparkiem – oni na to czekają- a nie na
wyrzucanie pieniędzy na jakieś referendum, bo ktoś ma widzi mi się, bo zapłacił mandat i
ktoś ma za to jakąś karę ponieść. Jak lekarzowi operacja nie wyjdzie to nikt z tego
powodu nie zamyka szpitala”.
Radny Roman Przybyła zaproponował, radnej, skoro twierdzi że 90% jest
przeciwne referendum, aby zrobić je i wtedy się okaże. Zapytał, dlaczego tak twierdzi że
90% jest przeciw?
Następnie zwrócił się do radnego Bojko: „W Polsce jest dużo miast które nie miały
i nie chcą mieć Straży Miejskiej i jakoś sobie radzą. Nie trzeba ponosić takich kosztów na
referendum- rada może podjąć sama decyzje o likwidacji straży miejskiej, tylko trzeba
chcieć.” Po raz kolejny poprosił przewodniczącego o odczytanie pism.
Radny Ryszard Kabat poparł radnego Bojko, bo inną rzeczą jest czy referendum
będzie przeprowadzone jako inicjatywa społeczna a co innego kiedy głosuje nad tym rada
miejska. Jeśli referendum byłoby przeprowadzone zgodnie

prawem, jeśli grupa

inicjatywna zebrałaby głosy zgodnie z prawem i uchwała byłaby podjęta z inicjatywy
społecznej to jest za, ale inną sprawa jest jeśli radni mają decydować nad tym czy ma być
referendum. Dodał, że jako radny uważa, że straż miejska jest potrzebna dlatego nie
będzie głosował za jej likwidacją bo takie pytanie świadczy o tym jednoznacznie, że radni
są za likwidacja straży miejskiej , a on nie jest. Stwierdził, że nie widzi problemu w tym
aby grupa inicjatywna, skoro wie kto podpisywał się pod wnioskiem, aby jeszcze raz
zebrała podpisy- wtedy będzie to zrobione zgodnie z prawem i można przystąpić do
referendum.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że jest zaskoczony, że członkowie
jego komisji nie zwrócili uwagi na to dlaczego utrzymano takie pytanie i tak łatwo
podpisali wniosek. To jest sugestia i rada sugeruje, że nie potrzebuje straży miejskiej.
Powiedział, że dziwi się bardzo i popiera głos radnego Bojko.
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Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że nie on będzie się wypowiadał, czy ma
być straż miejska czy nie, ale demokracja rządzi się swoimi prawami i należy oddać wole
ludziom bo oni podjęli trud, bo chcą coś znaczyć. Bo to co się w Polsce dzieje świadczy o
tym, że społeczeństwo mało znaczy. Podejmuje się ustawy, które się wrzuca wbrew
społeczeństwu. Straż miejska to kolejne zadanie do utrzymania przez samorząd,
narzucone mu, a nie daje na to środków. Burmistrzowi nie podlega policja, ale policji
podlega teren działania burmistrza i ma być na nim ład, porządek i bezpieczeństwo.
Dodał, że do dziś nie zna swojego dzielnicowego, bo ta instytucja zanikła. Dzielnicowy
siedzi i nic nie robi, a policja ograniczyła się tylko do dawania mandatów kierowcom
a ład porządek i bezpieczeństwo scedowano na straż miejską. Jeśli będzie zagrażało to
bezpieczeństwu i porządkowi, to ktoś się zainteresuje w centrali w Warszawie. Na
podstawie wyników można jeszcze zwolnic policjantów. A dlaczego jest 178 policjantów
a nie 200 utrzymywanych z budżetu federalnego a nie naszego. Dlatego, że cześć
obowiązków przejęła straż miejska . Kolejne narzucone nam zadania finansowane są ze
środków samorządowych .
Powiedział, że on chce mieć na to wpływ i niech społeczeństwo się wypowie i nie
można udawać, że nie było to widome miesiąc temu co jest robione , bo inaczej to będzie
cynizm. Dodał, że był zaskoczony głosowaniem na sesji ws. referendum bo myślał, że tak
jak on będzie głosowało tylko kilku innych radnych.

A zagłosowali wszyscy poza

dwoma radnymi. Czy ludzie teraz przeszli metamorfozę? Może teraz faktycznie my sobie
będziemy brać na sumienie czy straż odwołają a przecież to jest kolejna komórka
budżetowa, która się doskonale w tym wszystkim broni, i tak budżetowe komórki bronią
inne budżetowe komórki, trzymają sztamę i się bronią.
Zwrócił uwagę przewodniczącemu, aby stosował równe kryteria przy udzielaniu
głosu. Dodał, że jest za tym, aby się społeczeństwo się wypowiedziało w kwestii
utrzymania straży miejskiej.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła uwagę na podniesiony aspekt finansowy.
Powiedziała, że nie raz były wydane pieniądze na bardziej bzdurne rzeczy niż na
poznanie, jaka jest opinia mieszkańców, aby mogli wyrazić swoje zdanie na określony
temat. Przykładem mogą być środki wydane na projekt wyspy na Małym Jezioraku, czy
na parkingi – są to wydatki które niczemu nie służyły. Dodała, że tu pieniądze będą
wydane prawidłowo, dlatego że będzie można dowiedzieć się, jakie jest zdanie
mieszkańców. Mieszkańcy nie po to wybrali radnych, aby byli mądrzejsi od nich – radni
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są tylko ich przedstawicielami i radni powinni uszanować ich zdanie, niejednokrotnie
prezentować to zdanie wbrew sobie, skoro takie jest zdanie mieszkańców.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że do biura rady
wpłynęły dwa apele- obydwa z 11 marca. Oba apele trzymając się przepisów powinny
być odczytane dopiero w komunikatach, ale nie miałoby to sensu po zamknięciu tego
punktu. Dodał, że apelu radnego nie będzie odczytywał ponieważ otrzymali go wszyscy
radni. Następnie odczytał apel złożony przez Dariusza Rozborskiego.
Apele stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik odczytał opinię o treści:
„Dnia 18 marca 2013 r. na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie Radni Rady
Miejskiej w Iławie złożyli wniosek w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską
w Iławie uchwały o zarządzeniu przeprowadzenia referendum w sprawie likwidacji
Straży Miejskiej w Iławie.
Dokumentacja zawierała:
1. wniosek, pod którym podpisało się 5 radnych,
2. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi załącznikami, tj.
projektem karty do głosowania, kalendarzem czynności wyborczych,
3. opinię Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w w/w sprawie.

Stosownie do nałożonego na mnie przez przepis § 44 pkt 7 Regulaminu Rady
Miejskiej
w Iławie, obowiązku wydania opinii w sprawie przedłożonego przez Radnych projektu
uchwały, poniżej prezentuję swoje stanowisko w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W

szczególności

zadania

własne

obejmują

sprawy

porządku

publicznego

i

bezpieczeństwa obywateli. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki
organizacyjne. Straż Miejską w Iławie, do wypełniania w/w ustawowych zadań powołano
dnia 1 lutego 1992 r. Zarządzeniem Nr 3/92 z dnia 15 stycznia 1992 r. wydanym przez
ówczesnego Burmistrza Miasta Iławy Pana Adama Żylińskiego.
Każdy Wójt, Burmistrz czy Prezydent Miasta wykonuje, zgodnie z art. 30
przywołanej wyżej ustawy, uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami
prawa. Ustawodawca, nakładając na gminę obowiązek zapewnienia porządku
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publicznego i bezpieczeństwa obywateli zobowiązał zatem i mnie do wykonywania
tychże zadań. Zadania te mogę realizować za pomocą odpowiednich służb, w tym
wypadku Straży Miejskiej. Ewentualna likwidacja tejże formacji w drodze referendum,
uniemożliwi mi oraz Radzie Miejskiej w Iławie realizację zadań własnych gminy.
Przywołanie w tym miejscu również Rady Miejskiej w Iławie, a zatem również Radnych,
nie jest przypadkowe, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym w art. 18 ust. 1 w sposób
wyraźny wskazuje, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy- a więc także zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli. Odpowiedzialność za likwidację tej jednostki w drodze
referendum, będzie równoczesną odpowiedzialnością za niewykonywanie zadań
własnych gminy i obciążać będzie zatem również Radnych.
Jako przykład pragnę przywołać także kilka uchwał, regulaminów, zapisów
ustawowych poprzez które delegowano na Straż Miejską szereg szczegółowych zadań.
Trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała ich realizacja bez tej formacji:
Uchwała Nr XXXIX/448/2002 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i
zakładów gastronomicznych („kontrolę placówek handlu detalicznego i zakładów
gastronomicznych w zakresie określonym uchwałą [w zakresie godzin otwarcia]
prowadzą inspektorzy Straży Miejskiej”),
Zarządzenie Nr 0050-48/2012 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie programu postępowania w sytuacjach związanych z wystąpieniem zwierząt
wolno żyjących na terenach zurbanizowanych miasta Iławy (straż miejska jest
zobowiązana do odbierania zgłoszeń zdarzeń, współdziałania z koordynatorem
w zakresie zabezpieczenia terenu oraz ochrony zdrowia i życia ludzi).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi- art. 18 ust. 8 –„organ zezwalający [wydający zezwolenia na sprzedaż
alkoholu] lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia”.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje
jednostki z którymi współpracuje się przy jego realizacji (Sąd Rejonowy w Iławie,
Komenda Powiatowa Policji w Iławie, szkoły iławskie, ICK, ICSTiR, Straż Miejska),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska- art. 379 ust. 1 i 2„(…) burmistrz (…) sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
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środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów….organy mogą upoważnić
do wykonywania funkcji kontrolnych funkcjonariuszy straży gminnych”,
Zarządzenie Nr 0050-15/2013 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 5 marca 2013 r. w
sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów dla miasta Iławy na
potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa- (Straż Miejska uczestniczy w
służbie stałego dyżuru),
Zarządzenie Nr 1/2000 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 5 stycznia 2000 r. w sprawie
planowania i organizacji ewakuacji ludności w mieście Iława (w celu wykonywania zadań
ewakuacji ludności w mieście Iława powołano Zespół w skład którego wchodzi Straż
Miejska, która zabezpiecza porządek publiczny w formie kierowania ruchem ludności i
pojazdów),
Plan operacyjny funkcjonowania Miasta Iławy w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
Plan Miejskiego Zespołu Reagowania w Iławie (w skład grup operacyjnych wchodzi
Straż Miejska),
Zarządzenie Nr OO50-45/212 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa na drogach Miasta Iławy (w celu
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Miasta Iławy powołano Zespół w skład którego
wchodzi m.in. Komendant Straży Miejskiej),
Biorąc powyższe pod uwagę- jestem przeciwny likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
a zatem również przeprowadzeniu referendum. Podejmowanie przez Radę Miejską w
Iławie
z własnej inicjatywy uchwały zarządzającej przeprowadzenie referendum odczytuję
jednoznacznie jako chęć likwidacji tej jednostki organizacyjnej gminy miejskiej Iława.”
Radny Roman Przybyła powiedział, że powoływanie i utrzymywanie straży
miejskiej to nie jest obowiązek tylko możliwość. Gdyby tak było to wszystkie miasta
musiałyby powołać straż miejską i nie byłoby możliwości jej likwidacji, a mając taką
możliwość kilkadziesiąt miast straż miejską zlikwidowało.
Radna Elżbieta Prasek

powiedziała,

że miasto stoi przed zmianą systemu

gospodarowania odpadami, który budzi mnóstwo kontrowersji. Zapytała, kto będzie się
zajmował nadzorowaniem przestrzegania jej zapisów po 1 lipca, bo jej zdaniem będzie to
kolejne zadanie, którym będzie musiała zająć się straż miejska i będą miastu bardzo
potrzebni. Dodała, że z tego co zdążyła się zorientować to zlikwidowanych straży
miejskich w Polsce jest około 10-15.
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Radny Robert Zbysław powiedział, że należy sobie zadać pytanie czy idziemy w
kierunku anarchii czy dyscypliny. Czy nie będzie tak że za dwa miesiące będzie kolejny
wniosek grupy społecznej o przywrócenie straży.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział że wiele opinii zostało
wypowiedzianych, w wielu wypadkach niepotrzebnie personalnych.
Należy kilka rzeczy sobie wyjaśnić; cały czas jest mowa, że inicjatywa społeczna
się nie udała i radni mają to naprawić. Nie ma mowy o naprawieniu inicjatywy
obywatelskiej bo ustawa nie daje takiej możliwości uzupełnienia ani poprawienia przez
rade,. Jedynie możliwość o której była mowa 6 lutego, to było zaskarżenie rozstrzygnięcia
wojewody, ale nikt o to nie wnioskował.

Dzisiejsza uchwał to całkowicie odrębne

przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest rada, nie radny , nie grupa radnych- bo decyzje
podejmuje rada i będzie to referendum z inicjatywy rady, nie jednej osoby. Rada
podejmuje decyzje kolegialnie, inicjatywa nie powiodła się, ale czy to znaczy że
mieszkańcy miasta nie są zdolni do prawidłowego wniosku i procedury przeprowadzenia
referendum. Ja się pod tym nie podpisze. Jak chcemy mówić prawdę to trzeba powiedzieć
kto jest winny niepowodzenia poprzednich dwóch prób- winni są inicjatorzy referendum.
Trzy tysiące mieszkańców miasta zaufało niewłaściwym ludziom, których niefrasobliwe
podejście do przepisów prawa zaowocowało porażką pierwszej, a potem drugiej próby
zorganizowania referendum. Te wydarzenia skompromitowały tych, którzy tym
inicjatorom doradzali, bo oni tę wiedzę prawną posiadać powinni. I inicjatorzy, i ich
doradcy nie powinni na łamach prasy pouczać i popędzać radnych do podjęcia nowej
uchwały - powinni raczej uderzyć się w pierś i przyjąć odpowiedzialność za
niepowodzenie i przeprosić tych iławian, których zaufania nadużyli. Nie można
porównywać głosowania z 6 lutego do dzisiejszego, bo poprzednio rada oceniała wniosek
obywatelski od strony formalnej, bez odnoszenia się do przedmiotu referendum i oceniał
go pod kątem zgodności z prawem. Wszyscy wiemy, że rada popełniła błąd, co wojewoda
wykazał unieważniając tę uchwałę. Dziś rada ma być inicjatorem referendum. Trudno
przypuszczać, że inicjator referendum nie utożsamia się z jego celem - we mnie nie budzi
uznania postawa kogoś inicjującego kosztowne przedsięwzięcie i nie wierzącego w
zasadność jego konsekwencji. W przeciwieństwie do głosowania z 6 lutego dzisiaj radni
odniosą się do przedmiotu referendum czyli do treści pytania referendalnego . 6 lutego
radni tylko i wyłącznie nie zamknęli drogi wnioskowi obywatelskiemu, jak się okazało
wadliwemu. Dziś mają zadecydować czy chcą zainicjować proces likwidacji straży
miejskiej czy nie. Ocenę pozostawiam Państwu.
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Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 6 głosach i 14 przeciwnych nie podjęła
uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji
Straży Miejskiej w Iławie
PRZERWA 15 MINUT

Ad.8.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 4) Załącznika nr 5 (Regulaminu Rady Miejskiej w
Iławie) do Statutu Miasta Iławy, przedkładam sprawozdanie z międzysesyjnej
działalności Burmistrza Miasta Iławy i Urzędu Miasta Iławy za okres 20.02.2013 20.03.2013 :
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta
Iławy wzięli udział między innymi w:
•

posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia

•

spotkaniu informacyjnym w sprawie realizacji programu promocji turystyki
medycznej w Iławie

•

debacie i inauguracji Forum Dialogu Inwestycje Zagraniczne Warszawie

•

spotkaniu z dr. Christianem Meyl ze Stacji Socjalnych Joannitów

•

spotkaniu z prezesem Europejskiego Instytutu Poszanowania Energii

•

posiedzeniu zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”

•

posiedzeniu zarządu Związku Gmin „Jeziorak”

•

Zgromadzeniu Wspólników Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

•

posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej

•

imprezach kulturalnych i sportowych

•

innych spotkaniach

Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy za okres 04.01.2013 – 12.03.2013
Z 0050-1/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Iławy w
Radzie Fundacji „Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska”
Z 0050-2/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do
reprezentowania miasta w Warmińsko-Mazurskiej Agencji rozwoju Regionalnego S.A.
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Z 0050-3/2013 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Z 0050-4/2013 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Z 0050-5/2013 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki
bezpieczeństwa danych osobowych

Z 0050-6/2013 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

Z 0050-7/2013 w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu w Gminie Miejskiej
Iława na kadencję 2013-2014
Z 0050-8/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej
Iława w sprawach Wspólnot Mieszkaniowych
Z 0050-9/2013 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie
Miejskiej Iława w 2013 roku

Z 0050-10/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Iławy na 2013 rok

Z 0050-11/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Iławy na 2013 rok
Z 0050-12/2013 w sprawie nadania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta
Iławy do zaciągania zobowiązań
Z 0050-13/2013 w sprawie nadania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta
Iławy do zaciągania zobowiązań wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

Z 0050-14/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Iławy na 2013 rok
Z 0050-15/2013 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów dla miasta
Iławy na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

Z 0050-16/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Iławy na 2013 rok

Zamówienia publiczne
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Ogłoszenia przetargów:
•

Postępowanie znak ZP.271.7.2013 - Utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej
na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III.

Rozstrzygnięcia przetargów:
•

Postępowanie znak OO.271.3.2013 - Pielęgnacja i wycinka drzew rosnących na
terenie miasta Iławy.

•

Postępowanie znak OO.271.5.2013 - Remont nawierzchni utwardzonych dróg i
chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie
Urzędu Miasta Iławy

•

Postępowanie znak OO.271.6.2013 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta
Iławy

Wydział Organizacyjno-Obywatelski
Biuro Rady Miejskiej:
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące posiedzenia:
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (20.02.2013 r.),
• Komisji Problematyki Społecznej (21.02.2013 r.),
• Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów (25.02.2013 r.),
• Komisji Rewizyjnej (6.03.2013 r., 13.03.2013 r.).
Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 roku podjęto następujące
uchwały w sprawie:
•

XXXV/340/13- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 20132029 : Wojewoda, Skarbnik Miasta, RIO

•

XXXV/341/13- zmian w budżecie miasta na 2013 rok: Wojewoda, Skarbnik
Miasta, RIO

•

XXXV/342/13- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych: Wojewoda, Skarbnik Miasta,
RIO

•

XXXV/343/13- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej: Wojewoda, Skarbnik Miasta, RIO

•

XXXV/344/13- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa: Wojewoda, Skarbnik Miasta,
RIO
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•

XXXV/345/13- udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak” na
dofinansowanie prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na
jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej. : Wojewoda,
Skarbnik Miasta, RIO

•

XXXV/346/13- program wspierania rodziny miasta Iławy na lata 2013-2015:
Wojewoda, MOPS

•

XXXV/347/13- XXXV/340/13- zbycia i nabycia nieruchomości przekazano:
Wojewoda, Kierownik Wydz. GMK

•

XXXV/348/13- określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława przekazano: Wojewoda, Dyr.
MZOSiP

•

XXXV/349/13- udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku
kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy
Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznego przedszkola działającego na
terenie Gminy Iława przekazano: Wojewoda, Dyr. MZOSiP

•

XXXV/350/13- udzielenia dotacji celowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie na
pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących
mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznego
przedszkola działającego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przekazano:
Wojewoda, Dyr. MZOSiP

•

XXXV/351/13- uchwalenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na
terenie miasta Iławy przekazano: Wojewoda, Insp. Ds. Ochrony Środowiska

•

XXXV/352/13- rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej przekazano: Wojewoda, Kom. Rewizyjna, a/a, Skarżący

•

XXXV/353/13- zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza
Miasta Iławy przekazano: Wojewoda, Kom. Rewizyjna, a/a

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu

1. W dniu 21 lutego a następnie 13 marca odbyły się przeglądy gwarancyjne
dotyczące obiektu zadaszonej sceny amfiteatru w Iławie. Podczas przeglądu
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omawiano sposób usunięcia stwierdzonych usterek w zakresie sprzętu
oświetleniowego oraz instalacji elektroakustycznych.
2. W dniu 21 lutego odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania sposobu
ewidencjonowania wszystkich użytkowników ekologicznej mini przystani
żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak w Iławie. W spotkaniu udział wzięli m.in. –
zarządzający obiektem (ZG Jeziorak), zarządzający sąsiednim budynkiem bazy
wioślarskiej, przedstawiciel MOS Iława oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Iławy
jako właściciel obiektu.
3. W dniu 1 marca odbył się pierwszy przegląd gwarancyjny dotyczący zadania
inwestycyjnego – budowy boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul.
Sienkiewicza w Iławie.
4. W dniu 5 marca a następnie 12 marca odbyły się spotkania w Urzędzie Miasta
Ostródy celem ustalenia zakresu prac oraz podziału ról pomiędzy poszczególnych
Partnerów Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aktualnie trwają
przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie opracowania Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa 5 kwietnia
2013 r. Można uzyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych.
5. W dniu 6 marca zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia
13.02.2013 r. podpisana została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na
zadaniu Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy z
Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedziba ul.
Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn na kwotę 39.360, 00 zł brutto.
6. Dnia 7 marca odbyło się w Urzędzie Miasta Iławy spotkanie z inicjatywy
Warmińsko-Mazurskiej

Agencji

Rozwoju

Regionalnego

S.A.

dotyczące

opracowania koncepcji rozwoju szlaku kajakowego na rzece Drwęcy oraz
obszarów położonych wzdłuż cieku. Postanowiono o przeprowadzeniu audytu
całego szlaku pod kątem możliwości jego wykorzystania dla turystyki wodnej.
7. W dniu 15 marca zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia
06.03.2013 r., podpisana została umowa na roboty dodatkowe dla zadania pn.
„Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z
Obwodnica Północną”. Umowę podpisano z firmą SKANSKA S.A. ul. Gen. J.
Zajączka 9 Warszawa na kwotę ryczałtową brutto 6.442,94 zł. Roboty polegać
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będą na zabezpieczeniu skarpy między obwodnicą, a sięgaczem ul. Barlickiego, a
także ustawieniu tzw. barier olsztyńskich, zabezpieczających to miejsce.
8. W dniu 18 marca wpłynęły uwagi do złożonego 1 lutego 2013 r. wniosku o
dofinansowanie

opracowania

zintegrowanej

strategii

rozwoju

Ostródzko-

Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego (konkurs organizowany przez MRR – środki
z POMOCY TECHNICZNEJ).
9. W dniu 18 marca podpisano umowę na realizację robót budowlano-montażowych
na zadaniu „Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i Dobrawy” –
zakres prac przewiduje wykonanie połączenia ulicy Zielonej z ulicą Piastowską.
Umowę podpisano z firmą SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 Warszawa na
kwotę ryczałtową brutto 843.848,61 zł.

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
1. W dniu 16 marca Urzędzie Miasta Iławy odbyło się spotkanie informacyjne w
sprawie realizacji programu promocji turystyki medycznej, w którym udział wzięli
wybrani przedstawiciele

branży hotelarskiej

oraz właściciele gabinetów

stomatologicznych z Iławy. Spotkanie poprowadziła dr Ada Kostrz-Kostecka,
kierownik

projektu

z

Europejskiego

Centrum

Przedsiębiorczości,

która

przedstawiła możliwości skorzystania z programu i uzyskania dofinansowania na
własne działania promocyjne. Realizacją programu zajmuje się konsorcjum, w
którego skład wchodzą: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
Europejskie Centrum Przedsiębiorczości oraz firma Ameds Centrum. W ramach
projektu, który będzie realizowany do marca 2015 roku, zaplanowano konkretne
działania promocyjne w Danii, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Rosji, Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych mające zachęcić obcokrajowców do korzystania
z usług medycznych Polsce. Powodem zainteresowania polską medycyną ze
strony zagranicznych pacjentów są, oprócz wysokiej jakości usług medycznych,
różnice w cenie, które sięgają nawet do 80 proc. w stosunku do Wielkiej Brytanii,
Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Pracownicy wydziału są w trakcie
odbywania serii spotkań ze stomatologami z terenu Iławy. Ma to na celu
przygotowanie i uruchomienie kampanii promocyjnej związanej z popularyzacją
wybranych usług medycznych w Iławie wśród obcokrajowców.
2. Wydział przygotował dokumentację w celu zgłoszenia kandydatury jeziora
Jeziorak do konkursu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną na
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najlepsze europejskie destynacje - EDEN. Jeziorak, jako jeden z siedmiu nowych
cudów Polski, ma duże szanse, aby uzyskać tytuł najpiękniejszego miejsca w
Europie. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce dostępnej”, tzn.
lokalizacji, które swoją atrakcyjność turystyczną budują między innymi poprzez
dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną. Zwycięzca konkursu będzie mógł
posługiwać się logo i prestiżowym tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja
Turystyczna”, a ponadto będzie miał do dyspozycji

narzędzia promocyjne

Polskiej Organizacji Turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą.
3. Trwają prace nad uruchomieniem strony internetowej poświęconej jezioru
Jeziorak. Będzie to narzędzie, którego celem jest podtrzymanie promocyjnego
efektu związanego z uzyskaniem tytułu jednego z 7 nowych cudów Polski.
4. Przygotowano materiał tekstowy i zdjęciowy na temat jeziora Jeziorak, który
ukaże się w majowym numerze miesięcznika „National Geographic Traveler”.
Publikacja bezpłatnego artykułu przysługuje miastu w związku z uzyskaniem
tytułu jednego z 7 nowych cudów Polski.
5. Dnia 4 marca odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Dnia Królowej Holandii.
W tym roku tradycyjne święto, związane z partnerstwem Iławy i holenderskiego
miasta Tholen, odbędzie się 25 maja. W ramach wydarzenia zaplanowano
pomarańczowy rajd rowerowy oraz piknik holenderski, który w tym roku
odbędzie się na boisku Gimnazjum nr 1. W tegorocznym Dniu Królowej Holandii
udział weźmie prawie 20-osobowa delegacja z miasta partnerskiego Tholen.

Wydział Bieżącego Utrzymania
1. Rozstrzygnięto przetarg na pielęgnację i wycinkę drzew rosnących na terenie
miasta Iławy. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EKO sp. z
o.o. z Iławy, które zaoferowało kwotę 20.740,00 zł brutto.
2. Rozstrzygnięto przetarg na remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy.
Wybrano wykonawcę Usługi Remontowo-Budowlane, Artur Jeziorski z Iławy na
kwotę 85.414,28 zł brutto.
3. Rozstrzygnięto przetarg na remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników
w 2013 r. będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Wybrano wykonawców
W.Z.U-P. i H. „Spomer” sp. z o.o. z Iławy na kwotę 95.793,10 zł brutto.
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4. Rozstrzygnięto przetarg na remonty i utrzymanie oznakowania pionowego dróg
będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Wybrano wykonawców W.Z.U-P. i
H. „Spomer” sp. z o.o. z Iławy na kwotę 29.724,30 zł brutto.
5. W dniu 18.03.2013 r. ogłoszono przetarg na utrzymanie i konserwację terenów
zieleni komunalnej – Sektor I (Centrum), Sektor II (Północ), Sektor III (Południe)

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
1. Zawarto trzy akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki
23/3b, ul. Jagiellończyka 5/45, ul. Kościuszki 19/1, ul. Konopnickiej 2/13 oraz
ul.Skłodowskiej 13/9
2. Wydano 7 decyzji o podziale nieruchomości.
3. Zawarto akt notarialny na zbycie nieruchomości gruntowej: Obręb 5, działka nr
177/1 o pow. 0, 4000 ha przy ul. Odnowiciela.
4. Zawarto akt notarialny na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz dzierżawcy:
Obręb 10, działka nr 200/17 o pow. 0, 0031 ha przy ul. Kopernika.
5. Wydano decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości: Obręb 2, działka nr 183 o pow. 0, 0310 ha przy ul.
Sikorskiego 40C, Obręb 2, działka nr 182 o pow. 0, 0328 ha przy ul. Sikorskiego
40B.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dniu 7 marca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej działającym przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie odbyła się pogadanka na temat:
„Profilaktyki
Powiatową

grypy
Stację

oraz

nadciśnienia

Sanitarno-

tętniczego”

Epidemiologiczną

zorganizowana
w

Iławie.

przez

Prelekcję

przeprowadzili pracownicy Sanepidu - Iwona Marchlewska i asystent ds. promocji
zdrowia i oświaty zdrowotnej. W spotkaniu wzięło udział 27 pensjonariuszy
Dziennego Domu.
2. W dniu 8 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w trakcie którego
wystąpiła młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej w Iławie ze swoim
koncertem specjalnie przygotowanym z tej okazji. Mężczyźni przygotowali popis
recytatorski oraz zaśpiewali 100 lat swoim koleżankom. W spotkaniu wzięło
udział 35 pensjonariuszy.
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Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wykaz imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Iławskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w okresie międzysesyjnym:

22.02 (piątek) 2013 r.:
Podsumowanie 2012 roku w Kulturze i Sporcie
Miejsce: Kinoteatr "Pasja"

23.02 (sobota) 2013 r.:
Turniej Służb Mundurowych Powiatu Iławskiego w Halowej Piłce Nożnej
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

25.02.2013 r.: (poniedziałek):
Iławska Liga Siatkówki AmatorskiejMiejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

27.02 (środa) 2013 r.:
Iławska Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: Sala gimnastyczna przy ul. Asnyka

1-2.03 (piątek-sobota) 2013 r.:
Turniej Halowej piłki Nożnej Urzędów Marszałkowskich
Miejsce: Hala Sportowo- Widowiskowa

04.03 (poniedziałek) 2013 r.:
Iławska Liga Siatkówki Amatorskiej
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa”

06.03 (środa) 2013 r.:
Iławska Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: Sala gimnastyczna przy ul. Asnyka

09.03 (sobota) 2013 r.:
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Mistrzostwa Polski Poczty Polskiej w Halowej Piłce Nożnej
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

10.03 (niedziela) 2013 r.:
Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży Szkolnej "O Puchar Dyrektora ICSTiR"
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

11.03 (poniedziałek) 2013 r.
Iławska Liga Siatkówki Amatorskiej
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

13.03 (środa) 2013 r.:
Iławska Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

16.03 (sobota) 2013 r.:
Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w Piłce Siatkowej
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

17.03 (niedziela) 2013 r.:
Turniej Halowej Piłki Nożnej o "Puchar Wiosny 2013", kategoria: Szkoły
Podstawowe
Miejsce; Hala Sportowo-Widowiskowa

17.03 (niedziela) 2013 r.:
Turniej Halowej Piłki Nożnej o "Puchar Wiosny 2013", kategoria: Gimnazja
Miejsce; Hala Sportowo-Widowiskowa
Iławskie Centrum Kultury

1. W dniu 22 lutego w Kinoteatrze odbyło się

podsumowanie roku 2012 w

dziedzinie kultury i sportu. W imprezie uczestniczyło 220 osób.
2. W dniu 24 lutego w Kinoteatrze odbyło się spotkanie autorskie z Anną Seniuk, w
którym uczestniczyło 200 osób.

- 31 -

3. W dniach od 28 lutego do 1 marca w Kinoteatrze odbyły się koncerty edukacyjne
dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych z udziałem zespołu „Na ostatnią
chwilę”. Koncerty obejrzało ok. 1400 osób.
4. W dniu 1 marca w sali wystaw ICK odbył się wernisaż wystawy „Drogi i dróżki
w malarstwie Anieli Żmijewskiej oraz rzeźba stworzona przez naturę - Marka
Józwowskiego”,
w którym uczestniczyło 50 osób.
5. W dniu 7 marca w Kinoteatrze odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet z udziałem
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Pana Bogdana Olkowskiego. Koncert
obejrzało ok. 200 osób.
6. W dniu 9 marca w Kinoteatrze wystąpił Andrzej Grabowski w programie
kabaretowym
„ Żywot człowieka zabawnego”, który obejrzało 240 osób.
7. W dniu 15 marca

w sali wystaw ICK odbył się wernisaż wystawy Janiny

Jakubiak pt.„ Pejzaż Polski – Moja twórczość”
8. W dniach od 15 do 17 marca w Restauracji Yellow odbyły się koncerty z okazji
obchodów Dni Św Patryka.

Miejska Biblioteka Publiczna
20.02 – Kursy języka niemieckiego – 8 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna

21.02 – Kurs języka włoskiego – 5 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

21.02 – Wycieczka dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 – 18 osób
Miejsce: Filia Nr 2

22.02 – Kursy języka niemieckiego – 8 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna

22.02 – „Spotkania z bajką” – głośne czytanie – 22 osoby
Miejsce: Filia Nr 2/Przedszkole Miejskiej Nr 2
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22.02 – Spotkanie Klubu Mangi – 9 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

22.02 – Spotkanie Klubu „Niteczka” – haftowane zakładki do książek – 16 osób
Miejsce: Wypożyczalnia dla Dorosłych

23.02 – „Gildia Magii i Miecza” – 12 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

23.02 – „Magic the Gathering” – 6 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

27.02 – II Szkolenie dla bibliotekarzy z terenu Powiatu Iławskiego – 8 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

27.02 – Kursy języka niemieckiego – 8 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna

28.02 – Kurs języka włoskiego – 4 osoby
Miejsce: Pracownia Komputerowa

28.02 – Wycieczka dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 22 osoby
Miejsce: Filia Nr 2

28.02 – Wycieczka dzieci z Przedszkola Pluszak – 19 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci

29.02 – Kursy języka niemieckiego – 8 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna

01.03 – Spotkanie Klubu Mangi – 12 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

02.03 – Od książki do przygody – zajęcia dla dzieci – 5 osób
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Miejsce: Filia Nr 2

02.03 – „Gildia Magii i Miecza” – 9 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

02.03 – „Magic the Gathering” – 5 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

06.03 – Głośne czytanie w przedszkolu – zgadywanki, kolorowanki – 123 osoby
Miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 4

06.03 – Kursy języka niemieckiego – 6 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna

07.03 – Kurs języka włoskiego – 5 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

08.03 – Spotkanie Klubu Mangi – 9 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

09.03 – „Gildia Magii i Miecza” – 11 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

09.03 – „Magic the Gathering” – 7 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

11.03 – Wycieczka biblioteczna Gimnazjum Samorządowego Nr 1 – 16 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia dla Dorosłych

12.03 – Głośne czytanie w przedszkolu „Mali odkrywcy” – 12 osób
Miejsce: Przedszkole Mali odkrywcy/ Oddział dla Dzieci

13.03 – Kursy języka niemieckiego – 5 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna
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14.03 – Kurs języka włoskiego – 4 osoby
Miejsce: Pracownia Komputerowa

15.03 – Julian Tuwim – lekcja biblioteczna – 13 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci

15.03 – Gry i zabawy logiczne z dziećmi z SSP Nr 4 – 6 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci

15.03 – Spotkanie Klubu Mangi – 14 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

15.03 – Spotkanie Klubu „Niteczka” – ozdoby wielkanocne – 9 osób
Miejsce: Wypożyczalnia dla Dorosłych

15 .03 – Spotkania z historią – Waldemar Mierzwa – „Na gruzach Smętka, czyli o
Mazurach bez Mazurów” – 30 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna

15.03 – Zajęcia kółka filatelistycznego Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 –
zajęcia prowadził - opiekun p. R. Przybyła. – 6 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna

16.03 – Klub mam – nauka chustowania niemowląt – 8 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci

16.03 – Od książki do przygody – zajęcia dla dzieci – 11 osób
Miejsce: Filia Nr 2

16.03 – „Gildia Magii i Miecza” – 14 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa

16.03 – „Magic the Gathering” – 9 osób
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Miejsce: Pracownia Komputerowa

19.03 – Klub mam – decoupage – 12 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci

20.03 – Powitanie Wiosny w Bibliotece – 237 osób
Miejsce: Biblioteka Główna

20.03 – Spotkanie z bajką – głośne czytanie w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – 25
osób
Miejsce: Filia Nr 2

Wystawy:
Kapliczki warmińskie

Kursy językowe:
W bibliotece systematycznie (codziennie oprócz wtorku) odbywają się kursy języka
angielskiego – ogółem w okresie sprawozdawczym odbyło się 80 spotkań, w których
wzięło udział 642 osoby.

Kursy komputerowe:
Od 21 lutego do 20 marca przeprowadzono 53 warsztaty komputerowe dla dorosłych –
wzięło w nich udział 276 uczestników.

Ogółem w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 175
działań, w których uczestniczyło 1 714 osób.

Burmistrza Miasta Włodzimierz Ptasznik w uzupełnieniu informacji podał:
W poniedziałek 25 marca odbyło się ostatnie spotkanie w sprawie uregulowania
spraw związanych z rozpoczęciem rejsów między Iławą a Ostródą, których organizatorem
będzie Żegluga Ostródzko-Elbląska. Rejsy, w zależności od warunków pogodowych,
rozpoczną się w połowie kwietnia i trwać będą do końca października, przy czym od 2
września, w związku z modernizacją kolejnego odcinka kanału, odbywać się będą na
trasie Iława-Miłomłyn. Rejs z Iławy do Ostródy lub z Ostródy do Iławy trwać będzie 7,5
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godziny. Po przypłynięciu do Iławy, pasażerowie statku, na którym znajdować się będą
także przewodnicy, zwiedzać będą przez godzinę Iławę lub będą mieli możliwość
organizacji czasu wolnego na własną rękę. W cenę biletu, który wynosić będzie od 89 do
109 zł, będzie ciepły posiłek na statku oraz powrotny transport. Rejsy z Iławy do Ostródy
i z Ostródy do Iławy, w związku z tym, że trasę tę przed laty pokonywał papież Jan Paweł
II, nazwano Rejsami Papieskimi. Z naszych informacji wynika, że po umożliwieniu
rezerwacji internetowych, odnotowano już pierwsze rezerwacje grupowe. Aktualnie
zabiegamy o umiejscowienie jednego z punktów dystrybucji biletów w naszym punkcie
Informacji Turystycznej.
W środę 20 marca wziąłem udział w Forum Dialogu Inwestycje Zagraniczne, które
odbyło się w ośrodku analitycznym ThinkTank w Warszawie. W spotkaniu udział wzięło
100

reprezentantów

największych

inwestorów

zagranicznych

w

Polsce,

izb

gospodarczych i samorządów, w tym – dzięki współpracy z Polską Agencją Informacji i
Inwestycji Zagranicznych – także miasto Iława. Forum ma być miejscem dyskusji nad
różnymi formami wsparcia inwestycji oraz dialogu firm z rządem. Obecni na dyskusji
przedstawiciele samorządów zwracali uwagę na nieadekwatność przepisów tworzonych
centralnie do realiów pracy samorządów, a także nadmierną ilość interpretacji prawnych.
Współpraca między inwestorami a samorządami jest zdecydowanie lepsza niż na linii
inwestorzy – urzędy centralne. Spotkania tego typu odbywać się będą systematycznie, co
kilka miesięcy. Dla nas jest to szansa na pokazanie Iławy w bezpośrednim kręgu
inwestorów zagranicznych oraz na nawiązanie nowych kontaktów.
W piątek 22 marca podpisaliśmy umowę na budowę portu śródlądowego w Iławie.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Iławie, my zaś, jako miasto,
odpowiedzialni jesteśmy między innymi za przebudowę drogi dojazdowej do portu od
strony ulicy Sienkiewicza. Port powstanie przy ulicy Chodkiewicza, na terenie
dzisiejszego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W ramach inwestycji, na którą
władze powiatu pozyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, powstanie pełna infrastruktura
portowa, obsługująca wewnętrzne szlaki wodne. Oprócz stanowisk cumowniczych dla
żeglugi regularnej i nieregularnej, powstaną także stanowiska dla statków towarowych.
Obiekt dostosowany będzie do obsługi osób niepełnosprawnych. Zostaną w nim
zastosowane odpowiednie rozwiązania chroniące środowisko, w szczególności w zakresie
odbioru ścieków i ograniczenia zużycia energii. Za realizację inwestycji odpowiedzialne
będzie wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm Kornas Development z
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Kołobrzegu oraz Pol-Dróg z Gdańska. Wartość inwestycji to 11,8 miliona złotych. 929
tysięcy złotych pochodzi z budżetu miasta.
W dyskusji nad powyższym głos zabrali :
Radny Eugeniusz Dembek zapytał o koszty miasta jakie będą poniesione przy
budowie portu i ulicy Chodkiewicza i jak duża będzie ingerencja w nieruchomości przy
tej ulicy, czy będzie to wymagało wykupu własności nieruchomości od ich właścicieli.
Burmistrza Miasta Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że wie tylko tyle, że nie
będzie to wymagało ingerencji w te własności. Dodała, że zainteresowanie radnego
wynika pewnie z tego że chciałby poprawić stan nawierzchni kilku chodników na tym
osiedlu. Wyjaśnił że w rejonie ulic Mazurskiej i Plażowej będą robione parkingi, zieleń i
oświetlenie.
Radna Elżbieta Parsek zapytała, gdzie planuje się przenieść młodzież z MOS na
czas budowy.
Burmistrza Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że poprosili o możliwość
skorzystania z ekomariny.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że będą też korzystać z bazy Związku
Gmin Jeziorak a zakończenie inwestycji portu planuje się na koniec 2014 roku.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący

Rady

Roman

Groszkowski

powiedział,

że

w

okresie

międzysesyjnym do biura rady nie wpłynęła żadna interpelacja pisemna.
Radny Jerzy Sochacki zapytał czy w mieście planuje się uruchomienie punkt
kasowego gdzie będzie można dokonywać wpłat za odbiór odpadów bo w ulotce jest
podany tylko numer konta lub, że na miejscu w Ostródzie.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że Pani Bogusia Bandelewska
przedstawi prezentację na temat odpadów i będzie można dopytać o sprawy ich
dotyczące. Dodał, że w każdy wtorek i czwartek o godzinie 17.00 odbywają się spotkania
informacyjne z mieszkańcami.
Radna Anna Zakrzewska zapytała dlaczego jako radna o wyroku na gminę miejską
dotyczącym planu zagospodarowania dowiedziała się z „Kuriera” a nie od burmistrza i
nie było o tym wzmianki w sprawozdaniu miedzysesyjnym. Powiedziała ze pozbawiono
radnych zajęcia stanowiska w tej sprawie i wpłynięcia na zaskarżenie wyroku chociażby
w sprawie grodzenia wspólnot.
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Druga sprawa dotyczy odpowiedzi pana Hoffmanna na temat dotyczący apteki .
Poprosiła o odpowiedź, dlaczego po raz kolejny, temu samemu inwestorowi starostwo
wydało pozwolenie na wybudowanie wiatrołapu na gruncie miejskim przy budynku 46G.
Zgodnie z pozwoleniem inwestor miał przebudować drogę której nie przebudował. Czy są
czynione jakieś kroki, aby to wyegzekwować. Dlaczego miasto nie egzekwuje od
inspektora budowlanego odbioru budynku, bez wybudowania dróg pożarowych w tym
wypadku, poszerzenia do minimum 4 metrów dla zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla . Z opinii należy domniemywać, że mieszkańcy budynków 46 D nie
pozbędą się chodników sprzed bloku w zamian za kawałek terenu zielonego z drugiej
strony budynku od strony bagna, bo tylko takie rozwiązanie jest możliwe. Radna uważa,
że tylko powrót do stanu pierwotnego czyli posadowienie budynku wyłącznie na działce
inwestora byłoby najlepszym i czytelnym rozwiązaniem sprawy.
Zapytała, jakie są koszty opinii urbanistycznej pana Hoffmanna i kto je poniósł.
Według radnej, to inwestor powinien dążyć do przedstawienia miastu sposobu
rozwiązania tego problemu i ponosić koszty z tym zwiane. Powiedziała, ze z tego co wie
koszt opinii wyniósł 1600 złotych plus VAT czyli 2000 złotych i dlaczego na poprzedniej
sesji ta opinia nie został omówiona przez burmistrza, skoro była sporządzona 6 lutego, w
ratuszu była 12 lutego, a 27 lutego była sesja. Poprosiła o informacje co burmistrz zrobił
od tego czasu w tej sprawie aby przybliżyć rozwiązanie tego problemu.
Następnie poprosiła, dla zobrazowanie sytuacji gospodarczej miasta, o podanie jakie
były umorzenia podatku dla osób prywatnych i instytucji, i kiedy ta lista będzie
opublikowana.
Zapytała jak po pierwszym kwartale 2013 roku wygląda sprzedaż nieruchomości w
mieście.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał w imieniu mieszkańców skarżących się
na zadymienie z kominów budynków KS „Jeziorak”, czy planuje się

wymianę

ogrzewania na ekologiczne lub podłączenie do ciepłowni miejskiej.
Radny Roman Przybyła zapytał, kiedy radni otrzymają sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2012 rok .
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że wczoraj zostało podpisane
zarządzenie burmistrza i jutro zostanie przekazane do Rady Miejskiej.
Radny Eugeniusz Dembek zapytał czy Burmistrz monitoruje bezrobocie w mieście,
bo są sygnały, że może się powiększać i że w tej sprawie może więcej powiedzieć radny
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Wielgos, bo dotyczy to spółki „Przewozy Regionalne” . Zapytał, czy to prawda co jest
napisane w gazetach, że 52 osoby mają być zwolnione.
Inspektor Bogusława Bandelewska przedstawiła prezentację multimedialna na temat
nowej gospodarki odpadami na terenie gminy która stanowi załącznik nr 19
W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Inspektor Bogusława Bandelewska powiedziała, problem jest ze spółdzielniami bo
nie mają zapisów statutowych, aby złożyć zbiorową deklarację i jeśli się okaże ze
mieszkańcy spółdzielni muszą składać odrębne deklaracje to zostaną im one dostarczone.
Radny Gerhard Drapiewski zapytał, czy trzeba wypowiadać umowy z obecnymi
odbiorcami odpadów.
Inspektor Bogusława Bandelewska wyjaśniła, że różne są interpretacje przepisów i
jeśli nie ma świadczenia usług nie z naszej winy to umowy takie wygasają. Mieszkańcy
się zabezpieczają i mimo wszystko wypowiadają te umowy.
Radna Jolanta Michalewska zapytał, czy będzie odbiór dużych odpadów typu
meble.
Inspektor Bogusława Bandelewska powiedziała, że będą takie dni kiedy będą
odbierane sprzęty o dużych gabarytach, jak również zawsze można to wywieźć na ulicę
środowiskową .
Radny Lech Żendarski zapytał, kto będzie nadzorował i kontrolował czy odpady są
odpowiedni segregowane.
Inspektor Bogusława Bandelewska wyjaśniła, że ustawa mówi, że odbiorca może
zobowiązać firmę odbierającą do kontrolowania i zawiadamiania o nieścisłościach w
sortowaniu.
Radny Eugeniusz Dembek powiedziała, że reforma zaskoczy ludzi i wyciągnie na
początek od nich spore pieniądze ponieważ trzeba się zabezpieczyć w pojemniki.
Inspektor Bogusława Bandelewska powiedział, że na dzień dzisiejszy mieszkańcy
też dzierżawią pojemniki. Przyjdzie czas na rozwiązanie sprawy z pojemnikami.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że jest duża szansa, aby
dotychczasowe firmy EKO i SPOMER nadal działały więc i pojemniki będą mogły być
wykorzystane. Różanka nie ma pozwolenia na odbieranie odpadów.

Dodał, że po

walnym zgromadzeniu dużo się wyjaśni i przekaże to na następnej sesji.
Radny Jerzy Sochacki poprosił o odpowiedź na jego pytanie dotyczące punktu
kasowego.
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Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że była dyskusja wczoraj na
spotkaniu i padła obietnica, że będzie można wpłacać te pieniądze w Iławie .
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że ma nadzieje że jutrzejsze
zgromadzenie dużo wyjaśni. Dodał, że Różanka jest wpisana do planu wojewódzkiego
gospodarki odpadami, ale nie na nasz rejon tylko na centralny, czyli Olsztyn ale są
starania aby dotyczyło to tez naszego rejonu. Zapytał następnie czy stawki dla
przedsiębiorców były ustalona przez związek gmin bo uważają że bardzo wzrosną ich
koszty co uniemożliwi ich funkcjonowanie. Opłaty będą wpływały na konto czystego
środowiska ale widać ze dużo kosztów będzie po stronie gminy jak obsługa gniazd, ulicy
środowiskowej . Zapytał jaki będzie schemat podziału tych kosztów, czy będą to koszty
dodatkowe dla gmin czy będzie to rozdział z czystego środowiska .
Inspektor Bogusława Bandelewska obsługa administracyjna jest po stronie związku
gmin, tak samo selektywna zbiórka- te sroki nie będą przechodziły przez gminę i gmina
tych kosztów nie będzie ponosiła. Gniazda zostaną wpisane do przetargu i odbiorca
będzie odbierał z tych gniazd i to jest zawarte w tej opłacie 7-9 złotych. Przedsiębiorstwa
maja dobre warunki. Tu jest tylko mowa o odpadach komunalnych, nie z działalności
firmy będą zmuszone do selektywnej zbiórki.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że spółdzielnie sugerują, że będzie
zbierana dodatkowa opłata eksploatacyjna . Sugeruje się że dotychczasowe firmy będą
uczestniczyły w tym, czy będą musiały stawać do przetargów.
Inspektor Bogusława Bandelewska powiedziała że nie mamy wpływu na przetargi.
Opłaty eksploatacyjne w spółdzielniach- może chodzić o dzierżawę pojemników, ich
mycie i konserwację.
Radny Roman Przybyła zapytał, jak będzie w blokach z opłatą- będzie 7 czy 9
złotych.
Inspektor Bogusława Bandelewska powiedział, że może być problem z
egzekwowaniem selektywnej zbiórki w blokach. Wspólnoty od razu deklarują 9 złotych
chyba ze są małe i się zdyscyplinują .
Radny Eugeniusz Dembek zapytał, czy w Iławie będzie konkretny punkt
przeładunkowy, żeby wyselekcjonowany materiał wywieźć żeby zmniejszyć koszty
transportu.
Inspektor Bogusława Bandelewska powiedziała, że będzie punkt przeładunkowy
żeby odpowiednio wyselekcjonowany materiał przewieźć do zagospodarowania. Na razie
odpady z gniazd będą jechały do Rudna.
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Radny Wiesław Burzyński zapytał, czy podczas gdy przetarg wygra jedna z firm to
bierze wszystko a druga idzie do likwidacji. Czy są jakieś preferencje dla firm które robią
to już od kilku lat .
Inspektor Bogusława Bandelewska powiedziała, że byłoby dobrze gdyby wygrała
firma która zna teren i robi to od kilku lat. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że chodzi o kryteria przetargu bo jeśli jakaś
firma będzie musiała zwolnić ludzi lub ogłosić upadłość, to wydatki na cele socjalne
wzrosną a to jest dodatkowy koszt dla miasta po stronie PIT i CIT i to też należałoby mieć
na względzie .

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik odpowiedział na pytanie radnego
Dembka na poprzedniej sesji odnośnie liczby turystów . W ciągu ostatniego miesiąca
zebrano dane bezpośrednio od podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie
miasta. Niestety, nie są to dane całościowe – obiekty nie mają bowiem obowiązku
odpowiadania na specjalną ankietę, którą każdego roku przygotowujemy. Nie
dysponujemy również pełnymi danymi o tzw. turystach jednodniowych – opieramy się
jedynie na szacunkach.
Szczegółowe i pełne dane posiadamy w przypadku turystów odwiedzających biuro
Informacji Turystycznej. W 2012 biuro odwiedziło 6135 osób – liczba ta jest wyższa o
ponad 1500 osób w stosunku do 2011 roku. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na
fakt, że zwiększyła się liczba osób odwiedzających biuro nie tylko w wysokim sezonie,
czyli w miesiącach letnich, ale również w miesiącach zimowych. W styczniu, w
porównaniu do zeszłego roku, odwiedziny biura wzrosły o 100% a w lutym już o 400%.
Najwięcej osób, ponad 2 tysiące, odwiedziło biuro Informacji Turystycznej w sierpniu.
Proszę pamiętać, że nie wszyscy turyści korzystają z usług Informacji Turystycznej, ale
wzrost liczby osób korzystających z biura może świadczyć o wzroście liczby turystów
ogółem.
W przypadku obiektów noclegowych: najwięcej noclegów w 2012 roku sprzedano
w hotelu Kormoran (3079), Zajeździe Wielka Żuława (2842) oraz Ośrodku
Wypoczynkowym Barakuda (1635). Ogólnie dysponujemy danymi, z których wynika, że
w 2012 roku na terenie Iławy sprzedano prawie 13 tysięcy noclegów. Podkreślam jednak,
że nie są to dane pełne, a jedynie dane cząstkowe.
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Dane te nie uwzględniają także tzw. turystów biznesowych i konferencyjnych,
których liczbę w ciągu roku określa się według nieoficjalnych danych na około 15
tysięcy.
Ogółem w całym mieście, według naszych wyliczeń, we wszystkich obiektach może
być rocznie sprzedawanych około 40 tysięcy noclegów. Od kilku lat obserwujemy
systematyczny wzrost tej liczby.
Wyjątkowe, jeśli chodzi o liczbę turystów, którzy odwiedzą Iławę, mogą być
najbliższe dwa lata. Jeziorak zdobył tytuł jednego z 7 nowych cudów Polski w plebiscycie
organizowanym przez magazyn podróżniczy „National Geographic Traveler”, co wiązało
się z dużą promocją w mediach ogólnopolskich. Powstały dwa nowe hotele, ruszają
regularne rejsy po Jezioraku. Według prognoz liczba turystów, którzy odwiedzą Iławę w
stosunku do 2011 roku, może w ciągu dwóch lat zwiększyć się dwukrotnie.
Odpowiadając na interpelacje radnego Dembka dotyczącą bezrobocia – jest ono
monitorowane. W okresie zimowym to bezrobocie rośnie ale od kwietnia poprzez
miesiące letnie spada. Są dwie duże inwestycje drogowe. Martwi zwolnienie 50 osób ale
w straży miejskiej tez byśmy mogli stracić 8 miejsc pracy a radny patrzy tylko na
kolejarzy. Co miesiąc otrzymuje informację z PUP o bezrobociu. Sytuacje obrazują
nabory, gdzie na 5 miejsc jest około 200 podań.

Szczególnej pomocy potrzebuje

młodzież kończąca studia poszukująca pracy. Obecne bezrobocie w kraju to 14,4 %. Nie
ma na to złotego sroka a jeśli ktoś taki ma to chętnie skorzystamy z podpowiedzi.
Odpowiadając na interpelacje Anny Zakrzewskiej powiedział, że informacja o
umorzeniach będzie po 31 maja.
Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż po zakończeniu tego kwartału będzie znana.
Dodał, że zaplanowany dochód ze sprzedaży jest na poziomie 3 000 000 złotych i bardzo
będzie to pilnowane, aby było to lekko przekroczone, choć nie będzie to łatwe . Dużo
osób prywatnych dzieli swoje działki i próbuje sprzedać, więc to też ma wpływ na
sprzedaż działek miejskich. Powiedział, że jest zainteresowanie działkami na cele
produkcyjne i usługowe ale o nich będzie mówił w momencie kiedy będą finalizowane.
Wiceburmistrz Miasta Ryszard Ławrynowicz powiedział, że plan był mocny i
ambitny: przy ulicy Ziemowita sprzedano grunt za kwotę 540 tysięcy. Odbyły się
przetargi na trzy działki przy ulicy sosnowej Świerkowej ale nie doszły do skutku . w
przygotowaniu jest w oparciu o wcześniejszą uchwałę sprzedaż gruntu 1.20 ha przy ul.
Ziemowita za kwotę 400 tys. netto, są też przygotowane działki o pow. 0,30 ha na
działalność mieszkalno-usługową. Są dwie działki przy ul. Kajki, na które też na dniach
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będzie ogłoszony przetarg . Przy ulicy Sosnowej za obowiązywania poprzedniego planu
był teren pod budownictwo jednorodzinne 1,37 ha. , który zgodnie nowym planem jest
przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z funkcją usługową
nieuciążliwą.
Plan zagospodarowania przestrzennego był zaskarżony dwukrotnie – w jednej
kwestii zaskarżenie oddalono. W drugiej sprawie był wyrok z 12 grudnia 2012 roku,
gdzie oddalono zasadniczą skargę stowarzyszenia, uchylając tylko dwa zapisy jako
niespójne z innymi zapisami dotyczącymi zakazu grodzenia wspólnot oraz budowy
budynków gospodarczych na działkach jednorodzinnych, odsyłające do stosownych
przepisów prawa budowlanego. Sąd wskazał, że

brak było uzasadnienia dla

wprowadzenia tego zakazu a nie może mieć to charakteru wybiórczego, że zakaz dotyczy
tylko wspólnot. Uzasadnienie prawomocnego wyroku wpłynęło 15 lutego, co zbiegło się
z drugą sprawą, gdzie najpierw zostało to rozpatrzone przez zespół kierowniczy na
szczeblu urzędu, aby przygotować opinie na temat dalszego postępowania. Jeżeli chodzi
o opinie pana Hoffmanna, to nie bez kozery też poczułem satysfakcję, że mając opinie
autora planu możemy, być na tyle pewni że przekonanie autora co miał na myśli i w
swoich wnioskach końcowych podał, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
istniejące warunki tego planu pozwalają na uregulowanie tej sytuacji, jaka ma miejsce.
Nie jesteśmy kompetentni do tego, jak wyegzekwować dlaczego

zostało wydane

pozwolenie, a po drugie nadzór budowlany wydał pozwolenie na użytkowanie. Pani
pewnie już odpowiedź dostała bo my dostaliśmy kopie do wglądu. Dlatego my patrzymy
pod kątem prawa istniejącego planu doprowadzić do uregulowania tego stanu, aby nie
odbywało się to kosztem miasta. I po rozpatrzeniu tego stosowne pismo zostało
przekazane do inwestora celem ustosunkowania się. W przypadku braku reakcji pozostaje
droga sądowa. Pismo zostało przesłane tydzień temu. Jest problem który należy
uregulować.
Informacje w sprawie wyroku NSA pozyskała Pani na spotkaniu ze mną, natomiast
faktycznie nie było to przedstawione na gremium, co niniejszym czynimy z uwagi an to
że jest pełne uzasadnienie tego wyroku i jest okazja, bo za wcześnie było aby to omawiać
nie znając tego uzasadnienia. Jeśli mowa o wiatrołapie to nie jesteśmy kompetentni , nie
mamy mocy egzekucyjnej do tego, aby te sprawy wyegzekwować. Wybudowane zostało
to legalnie i uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie i nadzór budowlany w tych
sprawach udzielił informacji z nie czuje się tym związany. Poniesione koszty o których
wspomniała radna w kwocie 2000 złotych będą kosztami inwestora.
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Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że sytuacja zadymania też
jest na innych osiedlach W pobliżu zabudowań „Jezioraka” podprowadzone są linie
ciepłownicze i uważa, że nie byłoby problemem podłączenie tych budynków do sieci jest
jednak nowa koncepcja zabudowy tego terenu i jest tylko kwestia czasu, gdy ta sprawa
zostanie rozwiązana
Ad.11. Wnioski mieszkańców Iławy

Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że nikt z mieszkańców w
tym miesiącu nie zgłosił się z wnioskiem w terminie o którym mowa w statucie
Ad.12. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski poinformował o korespondencji
jaka wpłynęła apelu Pani Pokojskiej oraz o skardze Pani Gogolin.
Przypomniał o upływającym 30 kwietnia terminie złożenia oświadczeń
majątkowych. Następnie na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne

Ad .13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1630 zamknął sesję .
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Drozdowska

Roman Groszkowski
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