Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XL Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 28 sierpnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1300, a zakończono o godz. 1600.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski dokonał otwarcia XL Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co wobec ustalonego
składu stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje
i uchwały. W chwili rozpoczęcia posiedzenia nieobecny byli: Eugeniusz Chomik, Wiesław Burdyński, Przybyła
Roman oraz Robert Zbysław.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski wyznaczył
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie – Edwarda Bojko do liczenia głosów podczas XL 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
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik zabrał głos w sprawie porządku obrad. Powiedział, że
w maju 2012 roku zatwierdzono plan zagospodarowania przestrzennego, jednak okazało się, że już wpływają
wnioski, z których wynika, że nasi przedsiębiorcy chcą modernizować, unowocześniać., wprowadzać pewne
rzeczy. Poinformował, że nie wie, czy jest to możliwe czy nie, w związku z tym w posiedzeniu uczestniczy Dr
Hoffmann, który jest również współautorem planu zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że chodzi o omówienie dwóch wniosków,
z czego jeden złożony jest przez Pana Piotra Szostaka. Zawiadomił, że przedmiotem wniosku Pana Szostaka
jest obszar, gdzie znajdowała się siedziba „Cechu Rzemiosł” i aktualnie PORT 110. Dodał, że proponuje się
przeznaczyć ten obszar pod wysokiej jakości zabudowę mieszkaniową o charakterze apartamentowej.
Podkreślił, że postawienie kolejnego hotelu mija się z celem.
Poinformował, że kolejny wniosek (Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego z Poznania) dotyczy
terenu byłego zakładu IZNS-u, likwidacja na tym terenie dotychczasowych form produkcyjnych, usługowych
i utworzenie nowoczesnego zakładu pracy z nowymi miejscami pracy w okolicach ul. Ziemowita. Powiedział, że
likwidacja form produkcyjnych w pobliżu jeziora jest celowa. Ponadto powiedział, że planuje się również korektę
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drogi łączącej ul. Kościuszki i ul. Jagiełły, realizację parku handlowego, budowę kompleksu obiektów dla osób
trzeciego wieku. Zaproponował omówienie wniosku Pana Piotra Szostaka oraz Powszechnego Towarzystwa
Inwestycyjnego (PTI) z Poznania.
W związku z powyższą wypowiedzią zaproponował wprowadzenie następujących zmian w stosunku do
porządku, który został przekazany wraz z zaproszeniami:
* zmianę – rozszerzenie zapisu pkt 4 porządku obrad na następujące brzmienie: „Omówienie wniosków Piotra
Szostaka i Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego z Poznania dotyczącego zmiany fragmentu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy i zmiany fragmentu planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy”.
W przedmiotowej sprawie głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek i zapytał, czy uwagi zgłoszone przez
Pana Szostaka na czas wyłożenia planu były brane pod uwagę? Czy te sugestie były umieszczone w uwagach?
Odpowiedzi na zapytanie Radnego Dembka udzielono w dalszej części posiedzenia – ad. 4.
Następnie głos zabrała również Radna Anna Zakrzewska, która zapytała skąd taki pośpiech, dlaczego
teraz mamy się tym zajmować, a nie możemy się nad tym spokojnie zastanowić i przy następnej okazji to
załatwić?
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi Radnej głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz
Ptasznik i wyjaśnił, że dziś nie będzie podejmowana żadna decyzja, tylko omówione i zaprezentowane zostaną
wnioski.
Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski i podkreślił, że
dziś jest tylko prezentacja wniosków i w żadnym stopniu nie będzie podjęta dziś decyzja, uchwała.
Powyższą propozycję zmiany do porządku obrad poddano pod głosowanie jawne.
ZMIANA QUORUM – DOSZEDŁ RADNY ROBERT ZBYSŁAW. AKTUALNY STAN OSOBOWY RADNYCH – 18 RADNYCH.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zmianę brzmienia pkt 4 porządku obrad na następujące brzmienie:
„Omówienie wniosku Piotra Szostaka i Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego dotyczącego zmiany
fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy i zmiany
fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy” został przyjęty pozytywnie „jednogłośnie”.
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Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej
z uwzględnieniem powyższych zmian, w obecności 18 radnych został przyjęty pozytywnie „jednogłośnie”
w następującym brzmieniu:
1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum

2.

Ustalenie porządku obrad

3.

Przyjęcie protokołu z XXXVIII I XXXIX Sesji

4.

Omówienie wniosku Piotra Szostaka i Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego dotyczącego zmiany
fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy i zmiany
fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy

5.

Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Komunikacji Miejskiej

6.

Informacja o stanie i perspektywach modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie 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. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
d. przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w gminnym
regularnym przewozie osób na terenie Miasta Iławy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp.
z o.o. w Iławie
e. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Iławie
f.

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego

g. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości
h. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
i.

zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej

j.

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy

k. zlecenia zbadania skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
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 XL Sesji
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Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski o godzinie 1300 otworzył XL Sesję Rady
Miejskiej w Iławie i przewodniczył jej obradom. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy
17 radnych, co stanowi quorum dla podejmowania prawomocnych decyzji i wniosków.
Ad.2. Ustalenie porządku posiedzenia
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski po przyjęciu porządku w powyższym brzmieniu
- przystąpił do jego realizacji.
Niżej zaprezentowana karta opinii z poszczególnych posiedzeń komisji w miesiącu kwietniu 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. Przyjęcie protokołów z XXXVIII I XXXIX Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski przekazał informację, że w Biuletynie
Informacji Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokoły z XXXVIII oraz
XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia dzisiejszych obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag
do powyższych protokołów, w związku z czym uznano je za przyjęte bez uwag.
Ad.4. Omówienie wniosków Piotra Szostaka i Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego z Poznania
dotyczącego zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy i zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Przedmiotowy punkt został omówiony przez Dr architekta Mieczysława Hoffmanna. W pierwszej
kolejności omówiony został wniosek Pana Piotra Szostaka. (Wypowiedź dotycząca zapytania Radnego
Eugeniusza Dembka) Poinformował, że Pan Szostak posiada we władaniu prawie cały półwysep a wniosek,
który wpłynął nawiązuje do wniosków składanych podczas postępowania prowadzonego podczas prac nad
planem. Wyjaśnił, że problem polegał na tym, że wnioski dotyczące funkcji tego problemu nie mieściły się
w ustaleniach studium - w związku z czym nie mogły być rozpatrzone pozytywnie. Podkreślił, że wstrzymanie
prac nad planem dla tej jednej sprawy byłoby nieracjonalne. Dodał, że obecny plan należy ciągle doskonalić,
a jeśli się o nim doskonali znaczy, że „plan żyje”. Dr architekt przekazał informację, że wniosek dotyczy sprawy
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możliwości wprowadzenia na półwyspie (prócz funkcji turystycznej), również funkcji mieszkaniowej. Przedstawił
taką argumentację wnioskodawcy jak np. m.in. nasycony rynek hotelarski. Powiedział, że wątpliwe jest to, czy
z punktu widzenia ekonomicznego mają być wyłącznie usługi hotelarskie i turystyczne do pełnego
zagospodarowania tego półwyspu? Powiedział, że półwysep „nie miał szczęścia” w powojennej historii.
Nadmienił, że na półwyspie jest gorzej niż źle, a teren ten jest często odwiedzany przez Straż Miejską. Dodał,
że inwestor twierdzi, że chciałby stworzyć szerszy front inwestycyjny, którego efektem byłoby
zagospodarowanie całego półwyspu. Powiedział, że gdyby cały półwysep zagospodarować na poziomie „Portu
110”, to miasto by na tym zyskało na dobrej jakości krajobrazie. Przypomniał, że w najbliższym czasie na
drugim brzegu ma ruszyć budowa portu śródlądowego – przedsięwzięcie obecnie jest na etapie wydania
pozwolenia na budowę. Dodał, że projektowany port jest zgodny z aktualnie obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zapytał, co zrobić, żeby ten półwysep stał się zagospodarowany w wyższej
jakości. Powiedział, że wniosek ten został sformułowany tak, żeby prócz funkcji turystycznych, hotelowych
i usług „wodniackich” można było prowadzić również „mieszkaniówkę”. Dr architekt przekazał informację, że
cały ten półwysep jest obszarowo większy bądź równy obszarowi „Starego Miasta”. Zwrócił uwagę, że jest to
duży obszar. Zawiadomił, że do wniosku została dołączona koncepcja, która zakłada co następuje: utrzymanie
funkcji podstawowej – hotelowej w rejonie „Portu 110”, stworzenie dużego zaplecza w formie mariny w zatoce,
ponadto marinie miałyby towarzyszyć wszystkie funkcje obsługi żeglarzy – zaplecze techniczne, handlowe,
gastronomiczne. Dr architekt Mieczysław Hoffmann powiedział, że przedmiotem szczególnej analizy jest część
półwyspu – cypel (m.in. gdzie stała „Czapla”). Dodał, że we wniosku zaproponowano, żeby cała ta część
końcowa – najbardziej widoczna z jeziora była wyłącznie przeznaczona na funkcje typu hotelarskiego poprzez
budowę tzw. apartamentów ściśle współpracujących z funkcją hotelową. Ponadto przekazał również informację,
że hotel organizuje różnego typu konferencje i obiekty te służyłyby organizacji tego typu imprez. Poinformował
również, że jeśli chodzi o drugą część obszaru – gdzie była „Czapla” proponuje się przeznaczyć na zabudowę
mieszkaniową o wysokim standardzie. Podsumował, że to są główne założenia wniosku, a prócz powyższych
informacji dyskutuje się na temat ilości kondygnacji i charakteru dachów.
W ZWIĄZKU Z OMÓWIENIEM WNIOSKU PANA PIOTRA SZOSTAKA

GŁOS ZABRALI:

Radny Wojciech Szymański zwrócił się z pytaniem dotyczącym przekształcenia terenu i powiedział, że
próbujemy dopisać możliwość budownictwa mieszkaniowego – proponowane przekształcenie planu dałoby
możliwość budownictwa mieszkalnego. Powiedział, że w związku z tym ma duże wątpliwości. Zwrócił uwagę, że
takich terenów pod budownictwo mieszkaniowe jest w Iławie znacznie więcej, a proponowany obszar to samo
w sobie piękne miejsce i postawienie tam budynków mogłoby popsuć wizerunek tego miejsca. Powiedział, że
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sprzedając przedmiotowy teren pod budowę turystyczną liczymy na nowe miejsca pracy. Ponadto powiedział,
że podział usług hotelarskich jest przeznaczony dla różnego klienta - mniej lub bardziej zamożnego. Na
zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że teren jest przeznaczony pod turystykę i tak powinno zostać.
Następnie głos zabrała Radna Anna Zakrzewska, która powiedziała, że propozycja ze strony Pana
Burmistrza jest skandaliczna, ponieważ jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Iławie, a chcemy je
przekształcić i zabudować budynkami mieszkalnymi. Podkreśliła, że to jest „perełka” w centrum miasta,
unikatowe miejsce. Zwróciła się do Burmistrza Miasta Iławy: „Czy Pan się nad tym zastanowił?”.
Zaproponowała, by na przedmiotowym obszarze powstało coś, co przyniesie miastu chwałę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że taką przyjęto
zasadę, że najpierw przedstawiamy koncepcję zagospodarowania. Powiedział, że mamy się z tym zapoznać.
Dodał, ze podobna sytuacja miała miejsce w przypadku „Hotelu Tiffi”.
Jako kolejny głos zabrał Radny Ryszard Kabat i powiedział, że to miejsce jest tzw. „perełką”, lecz od
lat 90-tych wygląda, jak wygląda i od 23 lat nic tam się nie działo, jedynie się wyburzało a miały być tam różne
inwestycje – niestety nic tam nie powstało. Powiedział, że każdy by chciał, żeby tam było ładnie. Zwrócił uwagę,
że powinniśmy zadać sobie pytanie, czy taki zapis w planie nas satysfakcjonuje? Czy jest to do zrealizowania
i jak długo będziemy na to czekali, na zabudowanie tego kawałka? Ponadto powiedział, że Pani Banaszak dużo
obiecywała, ale nic nie zrobiła na tym terenie.
Radna Anna Zakrzewska <niezrozumiała wypowiedź - poza mikrofonem> powiedziała, że taka funkcja
powinna zostać.
Ponownie głos zabrał Radny Ryszard Kabat i powiedział, że wszystkim zależało na powstaniu hotelu
o wysokiej jakości, ale taki już funkcjonuje. Dodał, że nie ma być to zwykła „mieszkaniówka”, lecz apartamenty
o wysokim standardzie, jakości. Zaproponował popracować nad tym rozwiązaniem.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że chciałaby usłyszeć odpowiedź bezpośrednio od Pana
Burmistrza w tej sprawie.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że wszystko jest wyjaśnione. Poprosił,
żeby nie traktować tego w ten sposób – „Dlaczego Pan Burmistrz z takim czymś wychodzi?”. Powiedział, że nie
należy tego tak traktować, a na każdy wniosek trzeba odpowiedzieć.
Ponownie głos zabrała Radna Anna Zakrzewska i powiedziała, że z sugestii Pana Hoffmanna jasno
wynika, jakie jest mniej więcej stanowisko Pana Burmistrza.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że sugestia wynika z wniosku, który
został przekazany do Pana Hoffmanna od Pana Szostaka i Pan Hoffmann go precyzuje. Powiedział, że musimy
znaleźć pewne rozwiązanie.
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Następnie głos zabrała Radna Elżbieta Prasek i przypomniała moment, kiedy to zbywany był teren dla
Pana Grabowskiego, potem okazało się, że będzie tam hotel. Zwróciła uwagę, że deweloperzy mają problem ze
sprzedażą mieszkań. Ponadto powiedziała, że za chwilę będzie problem jak z przedszkolem na ul. Westerplatte.
Dodała, że za pewne rzeczy odpowiadają Radni. Podkreśliła, że jak podejmuje się raz pewne decyzje, to są one
nieodwracalne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski odniósł się do powyższej
wypowiedzi Radnej i powiedział, że właśnie dlatego tak wcześnie podejmujemy procedurę.
Następnie ponownie głos zabrał Radny Wojciech Szymański odniósł się do powyższej wypowiedzi
Radnego Kabata i powiedział, że zupełnie nie przekonuje go gwarancja dobrej inwestycji.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że nie znamy szczegółów tego rozwiązania.
Radny Wojciech Szymański podkreślił, że „my nie chcemy tam mieszkań”.
W przedmiotowej sprawie ponownie głos zabrał dr architekt Mieczysław Hoffmann i powiedział, że
pierwszy plan opracował w latach 60-tych, gdzie zaprojektowano tak park, który tam trwał do początku lat 90tych, gdzie sprzedano grunty Pani Banaszak i wprowadzono tam zmianę na funkcję hotelową. Powiedział, że
rozwiązanie takie nie budziło zastrzeżeń Poddał pod rozważnie, czy mamy twardo trzymać się
dotychczasowych ustaleń, czy dopatrujemy się w tym jakiegoś interesu dla miasta. Poinformował, że chodzi
o to, czy zagospodarowanie przedmiotowej przestrzeni, o której mowa powyżej, jest czymś dobrym, czy
podniesie prestiż miasta, czy też nie. Poddał pod rozwagę również następujące przemyślenie powstania tam
tylko i wyłącznie zabudowy apartamentów (które zimną są praktycznie „martwe”). Zapytał, czy nie jest korzystne
wprowadzenie w tym miejscu takiej funkcji, żeby częściowo wprowadzić funkcję, która będzie żyła cały rok, przy
czym podnieść poprzeczkę maksymalnie wysoką, żeby to nie było tuzinkowe osiedle, ale o wysokiej jakości
z zagospodarowaniem przestrzeni. Zapytał, czy nie jest interesem podniesienie jakość krajobrazu miasta.
Zaproponował powstanie czegoś wyjątkowego, ożywienie terenu i dobre zagospodarowanie. Zasugerował
również możliwość podzielenia całej przestrzeni na określone fragmenty i precyzyjne określenie na nich
możliwie najwyższych wymagań.
Radny Eugeniusz Dembek poparł powyższą wypowiedz Pana doktora. Powiedział, że jako władze
tego miasta nie możemy blokować pewnych rzeczy. Podkreślił, że oczywistą rzeczą jest to, że nie powstanie
tam żaden zakład, jedynie apartamentowce, które nie przyniosą nam wpływów. Dodał, że nie możemy
przedsiębiorcom utrudniać, by na tym terenie powstawało coś, co doda nam pewnego prestiżu, smaku. Na
zakończenie swojej wypowiedzi powiedział, że przedsiębiorcy wiedzą co robią, a my mamy doprowadzić do
tego, żeby „to miało ręce i nogi, ma być wilk syty i owca cała”, żeby to dało coś dla miasta i przedsiębiorcy.
Dodał, że w przyszłości ma być to interes dla miasta poprzez inną metodą ściągania pieniądza. Powiedział, że
wypowiedziałby się na „tak”, gdyby widział już konkretnie to, co ma już powstać.
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Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz. Wyjaśnił, że na
dzień dzisiejszy zapisy obowiązującego planu dopuszczają lokalizację apartamentowców, ale zmieniłaby się
funkcja – nie byłyby to apartamentowce ściśle hotelowe, ale byłyby to mieszkania dla normalnych ludzi, których
byłoby stać na podwyższony standard, co ożywiłoby krótki okres sezonu turystycznego. Dodał, że istniejące
bryły nie byłyby zmieniane. Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedział, że zmiana polega na zmianie funkcji
apartamentów hotelowych na komfortowe mieszkania o wysokim standardzie, dostępne dla nielicznych.
Radny Wojciech Szymański zwrócił uwagę, że nie przyniosłoby to dodatkowych miejsc pracy.
Głos w przedmiotowej sprawie zabrał również Radny Jerzy Ewertowski i powiedział, że wysoka
zabudowa apartamentowa argumentowana podniesieniem prestiżu Iławy, Iławian – jest zupełnie obojętna dla
Iławian. Zapytał, jakie znaczenie ma dla Iławian budowanie przepięknych mieszkań nad jeziorem. Zaproponował
zakończenie dyskusji w tej sprawie.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski
i poinformował, że na ten temat będą prowadzone jeszcze rozmowy, zaproponowano omówienie kolejnego
wniosku.
Dr architekt Mieczysław Hoffmann zaprezentował kolejny wniosek dotyczący zmiany miejscowego
planu zagospodarowanie przestrzennego (mpzp) miasta Iławy. Poinformował, że do Burmistrza Miasta dnia 30
lipca wpłynął wniosek dotyczący zmiany mpzp w obrębie jednostki planistycznej G. Wyjaśnił, że dotyczy to
terenu będącego w dyspozycji PTI oraz gruntów związanych z „Lidlem”. Dodał, że PTI chce maksymalnie
powiększyć teren i przedłużyć ulicę Jagiełły i małym rondem połączyć z ulicą Kościuszki. Wyjaśnił, że PTI
planuje uzyskać duży teren wraz ze strefą nadjeziorną, wykorzystać istniejącą drogę przy biurowcu, przedłużyć
i rondem wyprowadzić do ul. Kościuszki. Dodał, że PTI pragnie prowadzić negocjacje z „Lidlem”, żeby wspólnie
przyczynić się do zrealizowania ronda na wysokości wjazdu do marketu (w związku z brakiem lewoskrętu).
Wyjaśnił, że PTI chce uzyskać maksymalnie duży teren, ponieważ chce uruchomić nową formę opieki dla ludzi
„trzeciego wieku”. Powiedział, że taka formuła funkcjonuje na terenie Zachodniej Europy oraz w Stanach
Zjednoczonych. Ponadto dodał, że byłaby to zabudowa o charakterze apartamentowej, w której korzystający
mieliby zapewnioną pełną opiekę pielęgniarsko – lekarską. Dr architekt Mieczysław Hoffmann powiedział, że
jest to nowa forma biznesowa w związku ze starzeniem się ludności Polski i Europy, to nowa formuła domów
starców w ramach innej jakości usług. Zawiadomił, że PTI twierdzi, że ma potencjalnego inwestora i oznacza to
stworzenie nowego zakładu pracy połączonego z pewną formułą „starczej rekreacji”. Powiedział, że warunkiem
jest pełna dostępność do linii brzegowej (w związku z czym prowadzone są wstępne rozmowy z RZGW),
planuje się ożywienie Jeziora Małego Iławskiego. Kolejną sprawą poruszoną we wniosku jest chęć
wybudowania parku handlowego, kosztem rezygnacji z poprzednich planów dotyczących powstania marketu.
Park ten polegałby na tym, że markowe firmy funkcjonowałyby w zespole obiektów działających na takiej
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zasadzie, że jedna firma ma wydzielony segment. Zwrócił uwagę, że nie są to sklepy umieszczone wewnątrz
marketu. Dodał, że są to nowoczesne sklepy przyuliczne, z tymże na innym, szczególnym poziomie. Powiedział,
że część mieszkalna pozostaje bez zmiana, tyle tylko, że walczą o zwiększenie intensywności zabudowy. Na
zakończenie swojej wypowiedzi podkreślił, że PTI musi prowadzić niezbędne rozmowy z „Lidlem”, żeby
przesunąć na teren „Lidla” ulicę.
W ZWIĄZKU Z OMÓWIENIEM WNIOSKU PTI (POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO) GŁOS ZABRALI:
Jako pierwsza głos zabrała Radna Anna Zakrzewska i zapytała, czy park handlowy to formuła
podobna do podgdańskich Szadółek?
Dr architekt Mieczysław Hoffmann wyjaśnił, że mają to być markowe sklepy w poszczególnych
segmentach.
Ponownie głos zabrała Radna Anna Zakrzewska i zapytała, czy w Iławie, gdzie nie ma miejsc pracy,
gdzie 90% ludzi jest bez pracy a młodzi ludzie zaraz opuszczą Iławę - taki sklep ma rację bytu?
Dr architekt Mieczysław Hoffmann odpowiedział Radnej, że taki zespół sklepów buduje się nie dla
miasta, lecz dla rejonu. Przypomniał, że kariera Iławy jako ośrodka usługowego zaczęła się wtedy, kiedy
w Iławie, jako w jednym z 2 miast powiatowych w Polsce wybudowano dom towarowy „Centrum”.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła uwagę, żeby skończyć mrzonki o Iławie, jako o mieście
turystycznym. Powiedziała, że ciągle rozmawiamy o jakiejś abstrakcji, ponieważ nigdy nim nie będziemy (co
najwyżej możemy być miastem turystyczno jakimś tam) i zasugerowała, by najpierw zadbać o miejsca pracy, bo
ludzie bez pieniędzy nie będą chodzić do tych sklepów, ponieważ oni nawet „nie mają co do garnka włożyć”.
Dr architekt Mieczysław Hoffmann wyjaśnił, że tylko zaakcentował, że tego typu obiekty (park
handlowy) nie buduje się dla miasta, tylko dla rejonu. Dodał, że z analizy wynika, że taki park mógłby
obsługiwać bardzo duży obszar, a nie tylko obszar Iławy. Ponadto zwrócił uwagę, że w tych obiektach
pracowaliby ludzie, przybędą nowe miejsca pracy.
Następnie głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek i powiedział, że dobrze, że ktoś się interesuje Iławą
i podpowiada, co by można było jeszcze zrobić - naszą rolą jest przyjrzeć się temu i ewentualnie wnieść jakieś
poprawki. Podkreślił, że z pewnością „nie widzi” przemysłu w środku miasta. Dodał, że uporządkowany zostanie
teren i będzie porządek.
Radny Wojciech Szymański zapytał, z jakiego terenu byłoby to przekształcone? Jak jest w tej chwili,
jak się proponuje.
Dr architekt Mieczysław Hoffmann powiedział, że teren, na którym planuje się powstanie parku
handlowego jest obecnie terenem mieszkalno – usługowym i inwestor chce wyłącznie przekształcenia na teren
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usługowy. Ponadto część nadwodna ma mieć nadany specjalny (szczególny) charakter ośrodka, a aktualnie jest
to teren zabudowy mieszkalno – usługowej. Dodał, że zasadniczą sprawą jest układ drogowy, który przecina te
tereny, a droga miałaby przejść przez teren obecnie użytkowany.
Radna Anna Zakrzewska zapytała również, czy przedsięwzięcie powstania parku handlowego oraz
domu starców jest ze sobą jakoś powiązane?
Dr architekt Mieczysław Hoffmann wyjaśnił, że są to dwie różne inwestycje.
Wszystkie wnioski omawiane były z wykorzystaniem map miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy.
Ad.5. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Komunikacji Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że przedmiotowa
informacja była prezentowana na posiedzeniach komisji stałych. Przekazano wersję pisemną niniejszej
informacji. Następnie poprosił o zaprezentowanie opinii komisji. Przedstawiciele komisji przedstawili opinie
z poszczególnych posiedzeń:
KOMISJA
INFORMACJE

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU
ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013

POZYTYWNIE
JEDNOGŁOŚNIE

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY
SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013

POZYTYWNIE
JEDNOGŁOŚNIE

POZYTYWNIE
JEDNOGŁOŚNIE

Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Komunikacji Miejskiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik zabrał głos w przedmiotowej sprawie i powiedział, że
informacja była przygotowana przez Pana Prezesa spółki, zawierająca dogłębną analizę okresu 10 lat. Zwrócił
między innymi uwagę na dość znaczącą pomoc miasta spółce (w graniach 1,5 -2 mln zł), opłacanie rat za bazę
(ok. 480 tys. zł), a także wspomaganie OSP (znajdującej się w siedzibie spółki) poprzez uiszczanie opłat za
media i czynsz. Burmistrz Miasta Iławy poinformował, że miasto korzysta z usług spółki podczas akcji „zima”.
Szczegółowo przeanalizowano dochody ze sprzedaży biletów, liczbę korzystających z autobusów. Burmistrz
Miasta również zwrócił uwagę, że wzrastające ceny paliwa wymusiły wprowadzenie pewnych zmian. Dodał, że
w 2012 roku zakupiono autobus. Na zakończenie swojej wypowiedzi zabrał głos w sprawie propozycji
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darmowych przejazdów komunikacji miejskiej. Powiedział, że jest to ciekawa propozycja, z której korzystają
niektóre miasta w Polsce (np. Nysa, Żory, Częstochowa), a także miasta europejskie są zainteresowane
wprowadzeniem w życie tego systemu. Zwrócił uwagę, że jest to szczególnie dobre rozwiązanie w miastach,
gdzie jeździ dużo samochodów, gdzie są korki.
Szczegółowa informacja zawarta jest w informacji załączonej do niniejszego protokołu.
W sprawie niniejszej informacji głos zabrali:
<wypowiedzi niezrozumiałe – poza mikrofonem>
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że debatowano na komisji nad sprawozdaniem Pana Prezesa
i zrodziły się rożne pomysły m.in. zmniejszenie ilości floty o te najstarsze autobusy, a warto byłoby zakupić 2-3
małych autobusów, wprowadzenie darmowych przejazdów itp. Zaproponował rozważenie możliwości darmowej
komunikacji miejskiej.
Poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego
zaopiniowania informacji o funkcjonowaniu Zakładu Komunikacji Miejskiej, w obecności 18 radnych
została przyjęta pozytywnie „jednogłośnie”.
Ad. 6. Informacja o stanie i perspektywach modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie
miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że przedmiotowa
informacja była prezentowana na posiedzeniach komisji stałych. Przekazano wersję pisemną niniejszej
informacji. Następnie poprosił o zaprezentowanie opinii komisji. Przedstawiciele komisji przedstawili opinie
z poszczególnych posiedzeń:

INFORMACJE

INFORMACJA O STANIE I PERSPEKTYWACH
MODERNIZACJI SYSTEMU OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY
SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013

GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013

POZYTYWNIE
JEDNOGŁOŚNIE

POZYTYWNIE
JEDNOGŁOŚNIE

POZYTYWNIE
JEDNOGŁOŚNIE
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Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wypowiedział się w sprawie oświetlenia miasta.
Przekazał informację dotyczącą kosztów dystrybucji (w ubiegłych latach ponoszono większe koszty – nadal
szuka się oszczędności). Zwrócił uwagę na koszty ponoszone przez miasto na skutek akcji wandalizmu
polegających na niszczeniu lamp oświetlenia ulicznego. Ponadto zabrał głos w sprawie modernizacji
oświetlenia, wymiany opraw na energooszczędne, stosowania nowoczesnych programatorów.
Szczegółowa informacja zawarta jest w informacji załączonej do niniejszego protokołu.
W sprawie niniejszej informacji głos zabrali:
Radny Jerzy Ewertowski zabrał głos w przedmiotowej sprawie i powiedział, że z przedstawionej
informacji wynika (na podstawie prawa energetycznego), że oświetlenie miasta do zadań własnych gminy
należy - bez względu na właściciela zarządzającego drogą istnieje obowiązek zaopatrzenia w energię.
W związku z powyższym zwrócił się z pytaniem dotyczącym oświetlenia drogi wzdłuż ul. Ostródzkiej do ulicy
Kościuszki. Zapytał, dlaczego w samo południe droga była oświetlona. Zwrócił uwagę, że to obciąża budżet
gminy.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że oświetlenie w południe związane było
z naprawami, była wykonywana próba. Za przykład podał również Osiedle Lubawskie (związane z naprawami
drogowymi).
Jako kolejny głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek i powiedział, że od dłuższego czasu wypowiada się
w sprawie oszczędnej, roztropnej gospodarki energiią. Zaproponował stosowanie ogniw fotowoltanicznych,
ponieważ „trzeba iść z duchem czasu”, żeby za to co musimy płacić jak najmniej.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że chciałby za energię elektryczną zamiast
1 mln zł płacić jedynie połowę.
Informacja o stanie i perspektywach modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Poddana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego
zaopiniowania informacji o stanie i perspektywach modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na
terenie miasta, w obecności 18 radnych została przyjęta pozytywnie „jednogłośnie”.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE ZARZĄDZIŁ 15 MINUT PRZERWY W OBRADACH.
ZMIANA QUORUM – WYSZEDŁ RADNY JERZY EWERTOWSKI – W OBRADACH UCZESTNICZY 17 RADNYCH.
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Treść podejmowanych uchwał została prezentowana podczas obrad za pomocą prezentacji multimedialnej.
Materiały informacyjne wyżej wymienionej prezentacji multimedialnej
stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2016
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
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:
KOMISJA
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013
JEDNOGŁOŚNE

ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2013-2029

PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY
SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2016
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2016.
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b) zmian w budżecie miasta na 2013 rok
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

KOMISJA

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013
JEDNOGŁOŚNE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK

PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY
SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik podkreślił, że w stosunku do zmian omawianych
podczas posiedzeń komisji doszły dwa zagadnienia. Poinformował, że jedna sprawa dotyczy programu
funkcjonalno – użytkowego. Dodał, że jest szansa na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej – ostatnie
pieniądze jakie są możliwe – chodzi o pieniądze na infrastrukturę sportową. Podkreślił, że nie ma pieniędzy na
salę gimnastyczną, lecz stara się pozyskać fundusze na ten cel z Totalizatora Sportowego. Powiedział, że
program ten umożliwi wykonanie pewnych rzeczy, które pozwolą zmodernizować, powiększyć stadion miejski.
Dodał, że druga sprawa dotyczy wiat na ul. Dąbrowskiego oraz ul. Dąbrowskiego, o które czynione były zabiegi
m.in. przez Radnego Żendarskiego. Powiedział, że chodzi o kwotę 15 tys. zł.
Następnie w przedmiotowej sprawie głos zabrała również Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska
i powiedziała, że mamy zaoszczędzoną kwotę pieniędzy na inwestycji na ul. Świerkowej, ul. Sosnowej, z czym
związane są powyższe zmiany.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2013 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany.
c) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wypowiedział się w sprawie mieszkania
chronionego i powiedział, że są to mieszkania dla osób z niepełnosprawnością umysłową, czyli tzw. lekką.
Wyraził swoje zadowolenie, że udało się wprowadzić tego typu mieszkanie. Podkreślił, że jest to korzyść
zarówno dla osoby korzystającej z tego mieszkania jak również dla gminy, ponieważ takie mieszkanie kosztuje
nas mniej niż utrzymanie mieszkańca w DPS-ie.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

JEDNOGŁOŚNE

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE

PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA
POBYT W MIESZKANIACH
CHRONIONYCH

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

d) przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w gminnym
regularnym przewozie osób na terenie Miasta Iławy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Iławie
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH ZWIĄZANYCH
Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGAŻU RĘCZNEGO
W GMINNYM REGULARNYM PRZEWOZIE OSÓB
NA TERENIE MIASTA IŁAWY AUTOBUSAMI
ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
W IŁAWIE

JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY
SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, że uchwała ta normalizuje relacje między
pasażerami a przewoźnikami.
Uchwała w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego
w gminnym regularnym przewozie osób na terenie Miasta Iławy autobusami Zakładu Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie stanowi załącznik nr 11 do protokołu
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie przepisów
porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w gminnym regularnym przewozie
osób na terenie Miasta Iławy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie.
e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Iławie
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

JEDNOGŁOŚNE

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE

PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE NADANIA
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STRAŻY
MIEJSKIEJ W IŁAWIE

PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Iławie stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Iławie
f) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu kwietniu.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
W uzupełnieniu informacji przedstawionych na komisji głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały ma na celu polepszenie warunków zagospodarowania
terenu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013

ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.
SOBIESKIEGO

ZAOPINIOWANIE PROJEKTU
UCHWAŁY 2 GŁOSAMI „ZA” I 4
GŁOSAMI „WSTRZYMUJĄCYMI
SIĘ”

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

W sprawie powyższego projektu uchwały zabrał głos:
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że podczas omawiania niniejszego projektu uchwały
w trakcie posiedzenia komisji pojawiły się wątpliwości, czy sprzedaż tej działki w przyszłości nie stanie się
utrudnieniem np. budowy łącznika, budowy miejsc parkingowych związanych z powstaniem nowej siedziby sądu
oraz zwiększeniem ilości pojazdów.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi Radnego głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Iławy Ryszard Ławrynowicz i wyjaśnił, że zanim wydzielono tą działkę, nastąpił jej podział i potwierdził, że nie
uwłacza to docelowemu zagospodarowaniu, ponieważ pozostaje jeszcze teren wolny przeznaczony na ciąg
komunikacyjny wzdłuż torów kolejowych. Dodał, że jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Następnie głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek i powiedział, że w pobliżu działki znajduje się płot,
którego nie widać na planie, a my sprzedajemy to co jest już obwarowane płotem. Zwrócił uwagę, że to jest
usankcjonowanie czegoś, co formalnie nie istnieje - samowoli budowlanej. Na zakończenie swojej wypowiedzi
powiedział, że nie widzi większych przeciwwskazań.
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
stanowi załącznik nr 13 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” oraz 3 głosami
„wstrzymującymi się” podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy
ul. Sobieskiego.
g) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu kwietniu.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
W uzupełnieniu informacji przedstawionych na komisji głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że chodzi o teren sąsiadujący z lodziarnią. Dodał, że głosując „za” podjęciem
uchwały zostanie wyrażona zgoda na rozszerzenie pawilonu handlowego o niewielką powierzchnię.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.
NIEPODLEGŁOŚCI

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości
stanowi załącznik nr 14 do protokołu

- 19 -

Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie zbycia
prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości.
h) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu kwietniu.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
W uzupełnieniu informacji przedstawionych na komisji głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że jest to „ukłon” w stronę ewentualnego inwestora, który będzie chciał
wybudować na tym terenie coś dużego.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.
ODNOWICIELA

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
stanowi załącznik nr 15 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie zbycia
prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciel.
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
i) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu kwietniu.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
W uzupełnieniu informacji przedstawionych na komisji głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest zbycie 9 działek, które łatwiej będzie sprzedać,
niż jedną dużą działkę. Powiedział, że szczególnie dotyczy to tych, którzy są zainteresowani budownictwem
jednorodzinnym.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL.
SOSNOWEJ

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

W sprawie powyższego projektu uchwały zabrał głos:
Radny Jerzy Sochacki zaproponował zastanowienie się nad możliwością powiększenia działek na
ul. Piaskowej, kosztem zmniejszenia pasa drogowego.
Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
stanowi załącznik nr 16 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych - „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie zbycia
prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej.
j) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu kwietniu.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013
PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK PRZY 1
GŁOSIE
„WSTRZYMUJĄCYM SIĘ”

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 17 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – 16 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy.
k) zlecenia zbadania skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu kwietniu. Komisje
nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Podczas omawiania niniejszego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie – Roman Groszkowski. Przekazał, że skarga złożona została przez Pana Mariana Cemkę oraz Pana
Dariusza Rozborskiego, którzy złożyli zawiadomienia do kilku instytucji m.in. do prokuratury, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego – w sprawie
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Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
nienależytego składowania odpadów. Dodał, że 27 czerwca z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo do
Urzędu Miasta, które ujmuje zawiadomienie Panów Cemki i Rozborskiego jako skargę. Zacytował fragment
przedmiotowego pisma i poinformował, że na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz
wykonuje zadania zwierzchnika służbowego, w związku z tym należy uznać to za skargę na Burmistrza Miasta
Iławy. Podkreślił, że potraktowanie tego pisma jako skargi narzuca nam Urząd Marszałkowski. Poinformował, że
dopiero 28 czerwca złożone zostało pismo adresowane do Rady Miejskiej związane z powyższą problematyką
i proszą o zapoznanie z nią Rady Miejskiej. Zaproponował rozpatrzenie tego jako skargi przez Komisję
Rewizyjną.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
22.08.2013

JEDNOGŁOŚNE
ZLECENIA ZBADANIA SKARGI NA
DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA MIASTA IŁAWY

PRZYJECIE PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA
OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI
21.08.2013
JEDNOGŁOŚNE
PRZYJECIE
PROJEKTU
UCHWAŁY BEZ
POPRAWEK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW
26.08.2013
ZAOPINIOWANIE
PROJEKTU
UCHWAŁY 6
GŁOSAMI
„PRZECIW” I 1
GŁOSEM
„WSTRZYMUJĄCYMI
SIĘ”

W sprawie powyższego projektu uchwały podjęto dyskusję, w której udział wzięli:
Głos zabrał Radny Jerzy Sochacki (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) i powiedział, że temat
wysypiska poznał już na dyżurze radnego, podczas którego Pan Rozborski zgłosił problem, że na terenie
zamkniętego już wysypiska źle się dzieje, że trzeba tam m.in. dokonać lustracji. Poinformował, że w podobnej
sprawie Pan Rozborski oraz Pan Cemka zgłosili ten problem podczas innych dyżurów radnych m.in. Radnego
Burdyńskiego. Dodał, że w efekcie tych zgłoszeń przekazanych podczas dyżuru, przekazano odpowiednie
informacje Burmistrzowi Miasta Iława, który wraz ze swoimi służbami podjął odpowiednie kroki, dokonano
lustracji. Powiedział, że kogokolwiek chciano karać, potraktowanie tego dokumentu jako skargi jest trochę na
wyrost i z automatu wiele rzeczy było w ten sposób załatwiane. Podkreślił, że tym tematem zajęli się już
fachowcy tj. m.in. Urząd Marszałkowski, WIOŚ – zbadał i wydał zalecenia, Pan Prokurator – jest również
zainteresowany stworzeniem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia. Dodał, że w tej sprawie przeprowadzono
szereg kontroli i lustracji, w związku z czym stwierdzono nieprawidłowości, wydano zalecenia. Zwrócił uwagę, że
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będą zajmować się tym tematem fachowe gremia, w związku z czym stwierdził, że w tej chwili sprawa ta nie
powinna być kierowana do Komisji Rewizyjnej.
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski i wyjaśnił, że
jeśli chodzi o pismo, które bezpośrednio skierowane zostało do Rady Miejskiej - nadano temu pismu drogę
urzędową począwszy od Urzędu Marszałkowskiego, w którym wyraźnie się wskazuje, że skargę powinna
rozpatrzeć Rada Miejska (wypowiedzieć się w formie uchwały). Podkreślił, że powinniśmy zastosować
procedurę rozpatrywania tej skargi. Opowiedział się za tym, że z jego punktu widzenia sprawa nie jest
załatwiona, postępowania będą się toczyć niezależnie, a ich zakończenie możemy wziąć ewentualnie pod
uwagę.
W przedmiotowej sprawie głos zabrał Radca Prawny Urzędu – Dariusz Obara. Powiedział, że uchwała
powinna zostać podjęta, a ten materiał, który zostanie zebrany przez odpowiednie organy, może być podstawą
do odsunięcia wniosku.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu niniejszej
uchwały.
Uchwała w sprawie zlecenia zbadania skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 18 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – 14 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się”
podjęła uchwałę w sprawie zlecenia zbadania skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy.
Radny Jerzy Sochacki (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) w związku z powyższym wynikiem
głosowania i podjęciem uchwały, zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu rozpatrzenia niniejszej skargi.
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski poinformował, że radni otrzymali pisemne
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy za okres od dnia 12.06.2013- 21.08.2013.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta Iławy i Urzędu Miasta za okres
12.06.2013- 21.08.2013 stanowi załącznik nr 19 do protokołu
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Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik przekazał informacje dotyczące działalności
w ostatnim tygodniu. Przekazał m.in. informację, że Iława znalazła się w grupie miast powiatowych powyżej 30
tys. mieszkańców w rankingu najniższych wydatków bieżących na administrację publiczną w przeliczeniu na
jednego mieszkańca. Pozycja miasta systematycznie rosła – jeszcze w 2006 roku Iława znajdowała się na
miejscu 26. Obecnie, od dwóch lat, zajmuje w rankingu 2 pozycję. Poinformował, że pierwsza lokata przypadła
miastu Mielec (podkarpackie), a trzecia miastu Jarocin (wielkopolskie). Wydatki bieżące w przeliczeniu na
jednego mieszkańca za 2012 rok wyniosły w Iławie 155,73 zł przy 146,61 zł w Mielcu i 157,67 zł w Jarocinie.
Stawkę najtańszych polskich miast zamknął Inowrocław z wydatkami 202,17 zł w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Dodał, że przy opracowywaniu rankingu wzięto pod uwagę przede wszystkim finansową dyscyplinę
samorządu – oszczędność, szanowanie środków publicznych i ich rozważne wydawanie przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiego poziomu usług i satysfakcji mieszkańców.
Prócz powyższej informacji przekazał również, że w ostatnią sobotę odbył się jubileusz „Pod Omegą”,
Pana Stanisława Kasprzaka z okazji 30-lecia. Powiedział, że zorganizowano regaty żeglarskie. Dodał
o przyznaniu tytułów „Twórca Wizerunku Iławy” dla Dariusza Kubana, Marka Frankowicza, Andrzeja
Janowskiego, Janusza Pulpecika. Powiedział, że do finału zakwalifikowali się Iławianie: Osmański Ryszarda
oraz Piotr Bokota. Zawiadomił, że w regatach będzie w sumie uczestniczyło 69 jachtów i ok. 400 osób. Dodał,
że dopisało zainteresowanie, regaty odbyły się w porcie niedaleko „Omegi”, głównie na rozlewisku szałkowskim.
Ponadto w Galerii Jeziorak odbyło się spotkanie z młodzieżą, małymi piłkarzami z „Małego Jezioraka”,
podczas którego zaprezentowano sztuki walki z udziałem młodych ludzi. Natomiast pod opieką Pana Hofmanna
zaprezentowano skoki wzwyż. Podsumował, że było to udane spotkanie zachęcające młodzież do uprawiania
sportu.
W sprawie zaprezentowanego sprawozdania głos zabrali:
Radna Elżbieta Prasek zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu znajduje się informacja dotycząca
spotkania z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie budynku weterynarii przy ul. Dąbrowskiego.
Poprosiła o przybliżenie informacji na ten temat.
Zastępca Burmistrz Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz powiedział, że spotkanie zostało
zorganizowane z inicjatywy Wojewody, który był uczestnikiem i gospodarzem spotkania. Spotkanie odbyło się
w Iławie, którego tematem było dalsze zagospodarowanie przy ul. Dąbrowskiego 11. Dodał, że prócz Wojewody
w spotkaniu brali udział m.in. Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii, konserwator
zabytków, Pan Krzysztof Grabowski. Zawiadomił, że nie ma możliwości rozbiórki przedmiotowego obiektu,
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siedziba weterynarii nadal będzie zlokalizowana przy ul. Dąbrowskiego. Ponadto Powiatowy i Wojewódzki
Lekarz Weterynarii zapewnili, że mają środki na przeprowadzenie remontu. Poza wyżej wymienionymi
osobami, w spotkaniu uczestniczyła również Pani Zalewska, która zadeklarowała szybkie i sprawne wsparcie
zadań projektowych, które zleci Powiatowy Lekarz Weterynarii.
<wypowiedź niezrozumiała – poza mikrofonem>
Ponownie głos zabrała Radna Elżbieta Prasek, która zapytała w sprawie Muzeum Regionalnego.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik poinformował, że muzeum ma być budowane, były
pewne niejasności na linii miasto – kościół (sprawy zostały wyjaśnione). Dodał, że zmianie uległa koncepcja.
Zawiadomił, że problemem są środki finansowe i być może uda się pozyskać środki unijne na ten cel.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania –
zrealizowane wspólnie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja pisemna.
Jako pierwsza głos zabrała Radna Anna Zakrzewska. Poruszyła następujące sprawy:
Pierwsza sprawa dotyczyła wniosku formalnego o zbadanie przez Komisję Rewizyjną zasadności
umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatków za rok 2012 - złożonego przez Radną podczas czerwcowej
sesji. Powiedziała, że wniosek nie został poddany pod głosowanie, a Pan Burmistrz powiedział: „ Jeśli chodzi
o wniosek, aby to zbadała Komisja Rewizyjna – to w 2011 roku była kontrola NIK i nie stwierdziła
nieprawidłowości”. Zwróciła uwagę, że Burmistrz świadomie wprowadził Radych i opinię publiczną w błąd.
Powiedziała, że dopiero jak usiłowała dotrzeć do protokołu NIK-u w tej sprawie to okazało się, że kontrola była w
połowie 2009 roku i wcale nie wypadał tak dobrze jak zapewniał Pan Burmistrz. Zawiadomiła, że kontrola
obejmowała stosowane przez Miasto Iławę ulgi w spłacie zobowiązań podmiotów w latach 1999-2008. Zwróciła
uwagę, że było sporo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości np. nieterminowo załatwiane sprawy,
zastosowanie przepisu już nieobowiązującego, powiadomienie płatnika przez telefon, powiadomienie podatnika
po 1000 dniach o zaległościach, brak dochodzenia zaległości przez okres 101 do 590 dni, zawieranie umów na
dzierżawę bez zgody Rady Miejskiej, brak dokumentów potwierdzających okoliczności ubiegania się o ulgę,
przed wydaniem decyzji o ulgach /de minimis/ nie udokumentowano wartości wcześniej otrzymanej pomocy,
egzekucję należności Gminy prowadzono niesystematycznie, w urzędzie nie wprowadzono w formie pisemnej
zasad monitorowania spływu należności i windykacji zaległości z tytułu dochodów własnych, a Kierownik
Referatu Budżetu i Podatków Pani Moszczyńska kilkakrotnie tłumaczyła się, że to wynik niedopatrzenia.
Podkreśliła, że takich „kwiatów” jest więcej w protokole – ma go i może udostępnić radnym. W związku
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z powyższą wypowiedzią ponowiła swój wniosek formalny (złożony na poprzedniej sesji). Zwróciła się również
z prośbą o sprostowanie informacji o terminie i wynikach kontroli NIK, która była podana w mediach.
Kolejna sprawa dotyczyła „Apteki” na ulicy Ostródzkiej. Zwróciła uwagę, że ponieśliśmy koszt ok. 2 tys.
złotych na opinię Pana Hoffmanna w tej sprawie. Powiedziała, że od tej opinii minęło ponad pół roku. W związku
z powyższym poprosiła o udzielenie informacji, jakie działania podjęto w tej sprawie? Poinformowała, że zajęte
zostały tereny miejskie pod budynek i parking. Zapytała, jakie są wyniki działań podjętych przez Burmistrza?
Zwróciła się również z pytaniem, co zrobi Burmistrz, jeśli Wojewoda stwierdzi nieważność decyzji Starosty po
kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i zakończeniu postępowań wyjaśniających
prowadzonych przez Wojewodę. Wniosła o zbilansowanie przez wydział nieruchomości powierzchni zajętej
nielegalnie przez inwestora (na budynki, parkingi), czyli przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych.
Następnie powiedziała, że na ostatniej sesji Burmistrz obiecał, że dojdzie do przedstawienia w dniu
dzisiejszym wizualizacji portu, co się jednak nie stało. Powiedziała, że uważa, że my jako partner powiatu w tym
projekcie – Radni Miejscy mają pełne prawo współuczestniczyć w pracach we fazie projektowania, a nie jak
powiedział wczoraj Pan Starosta, że co najwyżej jeżeli Radni Powiatowi się zgodzą – obejrzeć gotowy projekt.
Ponadto powiedziała, że minęło 2 miesiące to chyba dość czasu, żeby taki termin ustalić. Zapytała Burmistrza,
czy przeprowadzono w tej sprawie rozmowy z Panem Starostą? Powiedziała, że oglądanie makiety tuż przed
rozpoczęciem budowy, po zatwierdzeniu projektu przez Głównego Inwestora jest nieporozumieniem
i „musztardą po obiedzie”. Zapytała, czy to znaczy, że mamy dać grunt, pieniądze i się nie wtrącać?
Powiedziała, że są tacy, którzy twierdzą, że monopol na wiedzę ma Rada Powiatu. Zapytała Burmistrza, czy
pozwoli na takie traktowanie Radnych Miejskich? Nadmieniła, że Starosta powiedział, że budowany jest
Szkolny Ośrodek Sportów Wodnych z portem co jest sprzeczne z programem funkcjonalno-użytkowym
realizowanym za pieniądze unijne będące podstawą projektu. Zapytała, jak będzie naprawdę?
Ponadto zapytała, czy nie jest nam wstyd, że reklamujemy ładne plaże, a mamy tylko warunki, żeby je
stworzyć. Zapytała, gdzie są te ładne plaże, o których była mowa w programie „Kawa czy herbata”.
Powiedziała również, że bardzo skromnie na tle innych miast ościennych (Ostróda, Lubawa, Nowe
Miasto Lubawskie) wypadło lato w Iławie. Zwróciła uwagę, że tam były tłumy i sponsorzy, a u nas?
Ponadto powiedziała, że Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Ciepłowników w Iławie 8 kwietnia
2013r. skierował pismo do Burmistrza w sprawie niewydania zaświadczeń pracy w warunkach szkodliwych – co
umożliwiałoby tym ludziom uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury. Obecny pracodawca twierdzi, że nie
jest następcą prawnym spółki Energetyka Cieplna i nie posiada dokumentacji kadrowo – płacowej. Dlaczego
Pan nie odpowiedział na to pismo? I dlaczego Ci ludzie muszą się sami starać o takie zaświadczenia, przecież
to była spółka miasta i należy tym ludziom uważam raz odpowiedzieć w terminie na pismo, a dwa pomóc
załatwić takie zaświadczenia.
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W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radnej jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski i powiedział, że faktycznie zgłoszono wniosek formalny, przy czym
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnień.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że została oszukana na sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski wypowiedział się w sprawie wniosku
formalnego zgłoszonego przez Radną podczas ostatniej sesji. Wyjaśnił, że wniosek ten nie był głosowany,
Burmistrz udzielił w tej sprawie wyjaśnień. Przypomniał, że zgodnie z regulaminem pracy rady, katalog
wniosków formalnych jest wyraźne określony. Zacytował fragment niniejszego regulaminu, wyliczył rodzaje
wniosków formalnych i stwierdził, że wniosek o zbadanie sprawy przez Komisję Rewizyjną nie mieści się w tym
katalogu.
W związku z powyższą odpowiedzią Radna Anna Zakrzewska zapytała, co ma zrobić, żeby tą sprawą
zajęła się Komisja Rewizyjna, ponieważ bardzo ją niepokoi sytuacja z podatkami. Poinformowała, że ma
wątpliwości w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski udzielił wyjaśnienia, że Radna jako
członek Komisji Rewizyjnej ma prawo złożyć propozycję do planu pracy komisji, ponadto istnieje możliwość
złożenia projektu uchwały podpisanego przez radnego i wniesienie go pod obrady. Dodał, że w tym momencie
nie ma innej drogi, by tą sprawę zbadała Komisja Rewizyjna.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że skontaktuje się w tej sprawie z Radcą Prawnym urzędu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik i wypowiedział się w sprawie
informacji przekazanej w sprawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej umorzeń podatków. Wyjaśnił, że
powiedział to zbyt szybko i taką też uzyskał podpowiedź. Wyjaśnił, że nie było to celowe wprowadzenie w błąd
i wytłumaczył to tym, że mamy po 10 kontroli rocznie najczęściej z UKS-u, NIK-u, RIO, Urzędu Wojewódzkiego,
Urzędu Marszałkowskiego, WFOS-iu, ZUS-u. Powiedział, że próba odpowiedzi może wiązać się z pewnymi
błędami faktycznymi, ponieważ tych kontroli jest tyle, że mogło to się zdarzyć. Nadmienił, że przeprosił Radną
i może to zrobić ponownie. Ponadto powiedział, że te wnioski z kontroli, które czytała Radna dotyczyły lat 19992008, a więc był to szeroki zakres i obejmował nie tylko działania aktualnego Burmistrza Miasta Iławy, ale
również poprzedników – Pana Maśkiewicza oraz Pana Żylińskiego. Powiedział, że to nie jest sprawiedliwe.
Radna Anna Zakrzewska odpowiedziała, że specjalnie wybrała wyniki i opinie od 2007 roku.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wypowiedział się również w sprawie emisji programu
„Kawa czy herbata”. Powiedział, że były tam pokazane nasze działania, nasze miejsca, czego sami w ramach
promocji byśmy nie dokonali, ponieważ jest to bardzo kosztowne działanie. Dodał, że nie mamy czego się
wstydzić plaży przy „Kormoranie”, a to co było pokazane było bardzo pozytywne dla naszego miasta. Zabrał
również głos w sprawie lata w Iławie i powiedział, że nie widział Radnej np. na „Złotej Tarce”. Zwrócił uwagę, że
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wielokrotnie podczas różnych imprez nie ma publiczności. Nadmienił, że Lubawianie, hodowcy trzody są
zawiedzeni, ze impreza która miała miejsce u nas, nie odbyła się u nich. Na zakończenie tej wypowiedzi dodał,
że jak będzie rozliczenie imprez, przedyskutujemy to.
Odnośnie sprawy „ciepłowników” przekazał informację, że Pan Szurma miał się spotkać
w przedmiotowej sprawie i do dnia dzisiejszego się nie pojawił.
W sprawie wizualizacji projektu powiedział, że będą prowadzone rozmowy na ten temat. Dodał, że tego
projektu sam nie widział. Ponadto przekazał informację, że odbywa się to w formule „Zaprojektuj – Wybuduj”.
Przekazał informację, że miasto w tym projekcie buduje jedynie drogę na ul. Chodkiewicza.
<wypowiedź niezrozumiała – poza mikrofonem>
W temacie apteki na ul. Ostródzkiej głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard
Ławrynowicz. Wyjaśnił, że sprawa ta jest ciągle aktualna i obecnie rozpatrywana przez służby Wojewody, które
kompleksowo zajmują się rozpatrywaniem się tej sprawy.
Radna Anna Zakrzewska poprosiła o dokładne policzenie, ile gruntów miejskich zostało zajętych.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz powiedział, że w trakcie rozpatrywania tej
sprawy przez służby wojewody, zostaną przeprowadzone takie wyliczenia.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, czy uzyska informację (jak już będzie wiadomo), ile to jest
metrów?
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz udzielił odpowiedzi, że „tak”.
Ponadto Radna Anna Zakrzewska wypowiedziała się ponownie w sprawie „ciepłowników” i poprosiła,
żeby pomóc zdobyć stosowne zaświadczenia, pokierować ewentualnie, gdzie mają się udać, ponieważ chodzi
o osoby, które chcą przejść na świadczenia przedemerytalne bądź emeryturę i dla nich jest to bardzo istotne.
Dodała, że w tej sprawie kilkakrotnie składane było pismo.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik obiecał zorientowanie się w przedmiotowej sprawie
i pomóc, jeśli będzie to możliwe.
Następnie głos zabrał Radny Jerzy Sochacki i zapytał na jakim etapie rozmowy i działania jest sprawa
złej jakości wykonania nawierzchni na ul. Ziemowita i ul. Piastowskiej. Powiedział, że doraźno pozalepiano
dziury ale to nie jest lekarstwo. Zwrócił uwagę, że droga jest jeszcze na gwarancji.
Głos zabrał również Radny Roman Waruszewski i zapytał się w sprawie stanu i realizacji modernizacji
drogi „piętnastki” na ul. Lubawskiej. Wypowiedział się w sprawie złego stanu zarówno chodnika jak i drogi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski zwrócił uwagę, że jest to droga
wojewódzka.
Radny Eugeniusz Dembek zapytał się w sprawie „Małpiego Gaju”. Powiedział, że mieszkańcy tego
terenu (zebrali już podpisy) domagają się kompleksowego zagospodarowania terenu - chodzi przede wszystkim

- 29 -

Protokół Nr XL/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
o parking, skrawek zieleni. Powiedział, że posiada informację, że w tej sprawie Burmistrz wystosował pismo,
w którym zaznacza, że będzie informował mieszkańców w tej sprawie. Ponadto przekazał informację, że
mieszkańcy ul. Królowej Jadwigi 12a oraz 12b domagają się odpowiedniej wentylacji, cyrkulacji powietrza
w pomieszczeniach piwnicznych. Zabrał również głos w sprawie suchych drzew m.in. na ul. Wyszyńskiego
<wypowiedź niezrozumiała>. Zwrócił uwagę, że suche drzewa zagrażają bezpieczeństwu (sugestia wystąpienia
do Powiatowego Zarządu Dróg o zajęcie się tą sprawą). Ponadto zwrócił również uwagę na całonocne
oświetlenie Orlika przy Szkole nr 2.
<wypowiedź niezrozumiała>
W odniesieniu do powyższych wypowiedzi głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz
Ptasznik i powiedział, że na ul. Wyszyńskiego próbuje się znaleźć jakieś rozwiązanie jeśli chodzi
o zagospodarowanie terenu. Planuje się tam powstanie parkingów. Dodał, że zostanie wysłane pismo.
Odnośnie nocnego oświetlenia Orlika zadeklarował przeprowadzenie rozmowy z Panią Dyrektor
Szabelską. Prawdopodobną przyczyną mógł być przedłużający się turniej.
Obiecał również zajęcie się sprawą odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
W sprawie ul. Lubawskiej powiedział, że lada moment powinna poprawić się tam sytuacja –
w niektórych miejscach jest lepiej, w innych gorzej, lecz to jest normalne podczas remontu.
W sprawie ul. Ziemowita głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz
i powiedział, że jest to na gwarancji i prowadzona jest korespondencja między wykonawcą a podmiotem, który
pilnował tych spraw w interesie miasta (inżynierem kontraktu). Dodał, że wykonawca we wrześniu ostatecznie to
rozstrzygnie.
W sprawie „Małpiego Gaju” poinformował, że chodzi o skomunikowanie tego terenu przy „Domu
Weterana”, a jednocześnie o zagospodarowanie tego terenu i w tym duchu przeprowadzana jest koncepcja
zagospodarowania.
Udzielone odpowiedzi usatysfakcjonowały Radnych, nikt nie wniósł o udzielenie pisemnej odpowiedzi
w przedmiocie interpelacji i zapytań.
Ad. 11. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, że do Biura Rady
Miejskiej w terminie, o którym mowa w Statucie Miasta Iławy wpłynął wniosek Pana Mariana Cemki, który
wyraził chęć uczestnictwa w dzisiejszej Sesji. Zacytował treść przedmiotowego wniosku. Przekazał również
informację o spotkaniu z Panem Marianem Cemką oraz Panem Dariuszem Rozborskim w trakcie dyżuru
radnego, podczas którego przedstawili swoje zarzuty i Przewodniczący przekonał ich do koncepcji rozpatrzenia
tego w formie skargi i w trybie skargi, na co się zgodzili. Dodał, że obecnie ich wypowiedź nie miałaby
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większego znaczenia, ponieważ dziś podejmujemy tylko formalną decyzję. Zawiadomił, że udzielono
odpowiedzi na ten wniosek odmownie, uzasadniając to m.in. bogatym porządkiem obrad. Dodał, że na tej sesji
nie byłoby przedmiotowe omawianie meritum sprawy. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie
zawarte są w uwierzytelnionej kopii wniosku wraz z udzieloną odpowiedzią, załączoną do niniejszego protokołu.
Uwierzytelniona kopia wniosku Pana Mariana Cemki wraz udzieloną odpowiedzią
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
Ad. 12. Komunikaty i oświadczenia
Radny Lech Żendarski podziękował Panu Burmistrzowi za realizację wniosku Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki – zarówno w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz wiat autobusowych.
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą – Michał Młotek przekazał informacje
dotyczące planowanej wizyty delegacji z miasta partnerskiego Herborn. Poinformował, że będzie to 5-dnowy
pobyt, który rozpocznie się 25 września br. Ponadto w związku z wizytą delegacji, odbędzie się uroczysta sesja
zaplanowana na dzień 27 września. Szczegółowy program wizyty zostanie przedstawiony na kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski zaprezentował terminarz kolejnych
posiedzeń:
25. 09 – XLI Sesja Rady Miejskiej (godz. 1300),
27.09 – uroczysta Sesja Rady Miejskiej z delegacją z Herborn (godz. 1000).
Ponadto przekazał informację dotyczącą sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która odbędzie się we
czwartek (jutro) o godz. 1500, w Sali nr 311 Urzędu Miasta.
Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformował, że Radni otrzymali zaproszenie do udziału
w obchodach świętowania rocznicy II Wojny Światowej – niedziela o godz. 1200 – w „Białym Kościele”, godz.
1300 – cmentarz przy „Białym Kościele”.
Ad. 13. Zamknięcie obrad XL Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1600 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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