Protokół Nr XLI/13
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie
odbytej w dniu 25 września 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XLI Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 25 września 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 XLI Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Powitał również przybyłą na sesję Agatę Barwińską, jej rodziców Danutę i
Wojciecha Barwińskich oraz trenera Wojciecha Janusza.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik przedstawił sylwetkę oraz przebieg kariery
sportowej Agaty Barwińskiej:
„Agata Barwińska rozpoczęła swoją przygodę z żeglarstwem w wieku 6 lat. Jej
pierwszymi trenerami byli Katarzyna Grabowska i Robert Szklanny. Po dwóch latach
treningów trafiła do grupy zaawansowanej Optimist, prowadzonej przez Marka
Karbowskiego. W wieku 11 lat przeszła do grupy A Optimist. Jej trenerem został
Wojciech Janusz. W wieku 12 lat wygrała pierwszą Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.
Pod okiem trenera Marka Karbowskiego odnosiła kolejne sukcesy w klasie Optimist.
Trzykrotnie zdobyła Drużynowe Mistrzostwo Polski. W wieku 14 lat zmieniła klasę na
Laser 4,7. Jej trenerem ponownie został Wojciech Janusz. W 2010 roku wygrała
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. W roku 2011 po raz pierwszy wystartowała w
olimpijskiej klasie Laser Radial. W tym samym roku zdobyła brązowy medal Mistrzostw
Polski Juniorów w tej klasie. Rok 2012 to zdecydowana dominacja Agaty w stawce
krajowych juniorek. Wygrywa Mistrzostwa Polski Juniorów. Zostaje też srebrną
medalistką Mistrzostw Młodzieżowych. W 2013 roku odnosi pierwsze sukcesy na arenie
międzynarodowej. W Belgii sięga po brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów. Na
Mistrzostwach Europy w Chorwacji zajmuje 6 miejsce. Na Mistrzostwach Świata
Juniorów na Cyprze, będącej najbardziej prestiżową imprezą juniorską, zdobywa srebrny
medal. W sierpniu na Mistrzostwach Europejskiej Federacji Żeglarskiej w Portugalii
wygrywa większość wyścigów i zdobywa złoty medal. W tym samym miesiącu zdobywa
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Mistrzostwo Polski Juniorów. We wrześniu na Mistrzostwach Polski Seniorów w
Gdańsku wygrywa 6 z 9 wyścigów. W ten sposób w wieku 18 lat staje się najlepszą
zawodniczką w kraju. Jej plany na najbliższe lata to dobry wynik na maturze, podjęcie
studiów i – uwaga – przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016
roku.”
Następnie Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Romanem Groszkowskim dokonali wręczenia Agacie Barwińskiej statuetki
„Twórcy Wizerunku Iławy”
Wręczył również list gratulacyjne Danucie i Wojciechowi Barwińskim- Rodzicom
Agaty Barwińskiej o treści: „Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz
wyrazów najwyższego uznania za trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie
Państwa córki – Agaty.
W tym szczególnym dniu gratuluję uzyskania przez Agatę wysokich osiągnięć
w sporcie. Agata – jako zawodniczka Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie –
ma wielki wkład w promocję naszego miasta. Jej ostatnie sukcesy są jednocześnie
sukcesami Iławy. Dlatego zadecydowałem o przyznaniu jej honorowego tytułu „Twórcy
Wizerunku Iławy”.
W imieniu swoim i mieszkańców Iławy życzę Państwu wielu lat w niezawodnym
zdrowiu, pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wypełniania ważnej
społecznej roli.”
Podziękowania złożono również na ręce Wojciecha Janusza – trenera Agaty
Barwińskiej: „Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz wyrazów
najwyższego uznania za osiągnięcia dydaktyczne.
W tym szczególnym dniu gratuluję uzyskania przez Pana podopieczną – Agatę
Barwińską – wysokich osiągnięć w sporcie. Agata – jako zawodniczka Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Iławie – ma wielki wkład w promocję naszego miasta. Jej ostatnie
sukcesy są jednocześnie sukcesami Iławy. Dlatego zadecydowałem o przyznaniu jej
honorowego tytułu „Twórcy Wizerunku Iławy”.
W imieniu swoim i mieszkańców Iławy życzę Panu wielu lat w niezawodnym
zdrowiu, pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wypełniania ważnej
społecznej roli.”
Wojciech Barwiński podziękował w imieniu swoim i żony, za wsparcie jakie
otrzymuje jego córka, jako stypendystka miasta, co bardzo pomaga w realizacji zamierzeń
sportowych, jak również za możliwość trenowania z najlepszym trenerem. Dodał, że jako
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rodzice mogą jej jedynie pomagać i wspierać aby osiągała jak najlepsze wyniki.
Powiedział, że ten rok dla Agaty, jeśli chodzi o osiągnięcia jest imponujący i nie ukrywa
jest to dla nich też zaskoczeniem.
Agata Barwińska podziękowała Burmistrzowi oraz Radzie za uhonorowanie jej
statuetką „Twórca wizerunku Iławy”. Wręczyła Burmistrzowi fotografię pamiątkową
przedstawiającą ją z flagą miasta.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku sesji.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski wyznaczył Wiceprzewodniczącego
Edwarda Bojko do liczenia głosów.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych,
co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować
prawomocne decyzje i uchwały.
Nieobecni:
Eugeniusz Chomik
Ryszard Kabat

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.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik wniósł o wprowadzenie do porządku
projektów uchwał w sprawie :
- przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy,
- zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów
dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława,
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLI Sesji
w podpunkcie „s” projektu uchwały ws. przystąpienia do opracowania zmiany
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
w obecności 19 radnych – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLI
Sesji jako podpunkt „w” projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady
Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów
będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych
przedszkoli działających na terenie Gminy Iława w obecności 19 radnych –
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski w związku z pisemną rezygnacją pana
Eugeniusza Chomika z mandatu radnego, która wpłynęła 19 września 2013 roku, wniósł o
wprowadzenie do porządku w podpunkcie „v” projektu uchwalmy w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLI
Sesji jako podpunkt „v” projektu uchwały ws. wygaśnięcia mandatu radnego w
obecności 19 radnych – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie

Zaprezentowany porządek XLI Sesji z wprowadzonymi zmianami został przyjęty
jednogłośnie w następującym brzmieniu:
1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum

2.

Ustalenie porządku obrad

3.

Przyjęcie protokołu z XL Sesji

4.

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku

5.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2029
b) zmian w budżecie miasta na 2013 rok
c) stawek podatku od nieruchomości
d) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
e) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
f) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
g) dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
h) zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w mieście Iława
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i)

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej

j) upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia Umowy partnerstwa
dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
k) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
l) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej G
m) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący działkę nr
422/10 obręb 12
n) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący działkę nr
185/48 obręb 10
o) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A teren położony
pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, linią brzegową jeziora Jeziorak i rzeki Iławki
a ul. Dąbrowskiego.
p) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A Teren obejmujący
działki nr 3/37 i 3/38 w obrębie 10.
q) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej D
r) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej E
s) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
t) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej F-b
u) przekazania Powiatowi Iławskiemu obiektu sali gimnastycznej przy ul. Asnyka
v) Wygaśnięcia mandatu radnego
w) zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego
2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013
roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy
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Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na
terenie Gminy Iława
6.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

7.

Interpelacje i zapytania radnych

8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

9.

Wnioski mieszkańców Iławy

10.

Komunikaty i oświadczenia

11.

Zamknięcie obrad XLI Sesji
Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski dokonał otwarcia XLI 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 19 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 XL
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Groszkowski poinformował, że do
protokołu z XL Sesji nie wniesiono uwag pisemnych, wobec czego protokół uważa się za
przyjęty bez głosowania.

Ad 4. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku

Powyższa informacja została przez szczegółowo przedstawiona i zaopiniowana na
komisjach problemowych przez Burmistrza Miasta Włodzimierza Ptasznika
i Skarbnik Miasta Ewę Moszczyńską.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że sytuację finansowa miasta
odzwierciedla dokładnie tabela nr 3. Jest to pierwsza połowa roku, czekamy jaka będzie
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druga. Ale jeśli mamy wskaźniki w granicach 50% , to wydaje się że nie powinno być
źle, choć nie wszędzie tak jest. Patrząc w tabele widzimy, że dochody bieżące i wydatki
bieżące są

w granicach wspomnianych 50%, natomiast nieco niżej jest sytuacjia

dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, ale są tez na podobnym poziomie 3438%, ale to jest do nadrobienia i tu nie powinno być wielkiej tragedii. Chciałbym
podkreślić, ze mamy nadwyżkę w budżecie, która wynosi na koniec czerwca 3 760 000
złotych, i była też taka na początku roku, która zaprzeczyła temu, że sytuacja miasta jest
zła. Ja w dalszym ciągu potwierdzam, że tak nie było.
Jeśli chodzi o przychody, środki wolne wyniosły na koniec czerwca 4 314 tys. złotych
i jeśli dorzucimy do tego spłaty udzielonych pożyczek, to da na tę sumę. Rozchody
natomiast wyniosły 2 550 000 złotych. Natomiast chciałbym podkreślić, że jesteśmy na
poziomi 5 200 000, na tę kwotę 7200 000 mamy spłacone. To powoduje, że zmienia nam
się sytuacja, jeśli chodzi o okres długu publicznego na koniec czerwca na poziomie 50
milionów złotych, aktualnie jeśli uwzględnimy spłatę kredytu i dochody, to ta kwota
wynosi 48 milionów. Docelowo na koniec grudnia osiągniemy kwotę 46 milionów
złotych. To nie zmienia sytuacji, że ostatnio proponowałem opracowanie programu
funkcjonalno - użytkowego i oczywiście dochód nam wzrośnie a kredyt zmaleje, to
wskaźniki ulegną poprawie.
Z realizacji dochodów budżetowych wg głównych źródeł widać, że w przypadku
subwencji i dotacji ten wskaźnik jest bardzo dobry, bo w granicach 60%. Nieco gorszy
jest wskaźnik dotyczący dochodów własnych i kształtuje się na poziomie 46%. Dochody
majątkowe 47,13%, dotacje celowe 18,41% ale jest szansa na to że zostanie to
zrealizowane. Podatek dochodowy jest dosyć niski i wynosi 41% . Niskie są wpływy z
opłat targowej (28%)

i skarbowej (41%), od posiadania psów (43%).

Ale kwoty

planowane są niskie więc nie powodują zawirowań. Wpływy za sprzedaż alkoholu
osiągnięto na poziomie 84% , co powoduje że wpływy z opłat ogólnie kształtują się na
poziomie 50%.
OPINIE KOMISJI

INFORMACJE

Komisja Oświaty
Kultury Sportu I
Turystyki
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Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego
Budżetu i Finansów

1. Informacja o wykonaniu
budżetu miasta za I
półrocze 2013 roku

5 za 1 wstrzymał
się

pozytywnie bez
poprawek

pozytywnie
jednogłośnie

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku
stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Poddana przez Przewodniczącego Rady propozycja pozytywnego zaopiniowania
informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku 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

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów

pozytywnie bez
poprawek

pozytywnie bez
poprawek

pozytywnie bez
poprawek

PROJEKTY UCHWAŁ W
SPRAWIE
1) zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
miasta na lata 2013-2029

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 19 radnych - przy 19 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 5 do protokołu

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

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

2) zmian w budżecie
miasta na 2013 rok

pozytywnie bez
poprawek

pozytywnie bez
poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
pozytywnie
jednogłośnie
bez poprawek

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach ,,za” podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
stanowi załącznik nr 6 do protokołu
c) stawek podatku od nieruchomości
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że projekt był szczegółowo
omawiany na komisjach. Jest to jedno z głównych z rodeł jeśli chodzi o dochody własne i
na przyszły rok została zaplanowana na poziomie 15 300 000 złotych. Podwyższenia
robione są małymi krokami a nie gwałtownie. Obwieszczeniem z dnia 7 sierpnia 2013
roku Ministerstwo Finansów opublikowało górne granice stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2014 roku. W obwieszczeniu tym znalazły się nowe, wyższe stawki
podatków i opłat lokalnych. Co roku przelicza się górne stawki podatków i opłat
lokalnych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres pierwszego
półrocza roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2013 roku
wskaźnik ten w pierwszym półroczu 2013 r. wyniósł 100,9 czyli nastąpił 0,9 % wzrost w
stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku. W naszym mieście obowiązują stawki niższe
niż ustalone stawki maksymalne. Podniesienie stawek jest wynikiem corocznego
dochodzenia

„małymi krokami”, do poziomu stawek maksymalnych. Ma to duże

znaczenie dla budżetu Miasta, bowiem wpływy z podatku od nieruchomości są jednym z
głównych źródeł dochodów własnych.
Przyjmując stan wymiaru podatku od nieruchomości na 31.08.2013 r. kwota podatku
(nominalna) na 2014 rok jest niższa o ok.1.137.802 zł od podatku wyliczonego wg stawek
maksymalnych a wyższa o ok.163.596 zł od podatku wyliczonego wg stawek
uchwalonych na 2013 rok.
Szczegółowe zestawienie stawek podatku oraz
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ich różnice stanowi załącznik nr 7 do protokołu

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

3) stawek podatku od
nieruchomości

3 za 1 wstrzymał
się 1 przeciw

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
3 za 3 wstrzymał
pozytywnie
się
jednogłośnie
bez poprawek

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że w dobie kryzysu można byłoby pokazać
przedsiębiorcom, którzy borykają się z różnymi problemami, że szanujemy ich ciężką
pracę i nie będziemy im podnosić podatków, bo podniesienie o 20 groszy niewiele wnosi
do budżetu, jest małą kwotą a byłby to ładny gest w stosunku do przedsiębiorców,
docenienie ich pracy i miejsc pracy które tworzą.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że pieniądze w budżecie są potrzebne i jest
też za tym, aby podatki sprawiedliwie obciążały podmioty. Dodał , że Burmistrz wie w
jakich dziedzinach idziemy zbyt nisko, a innych w ten sposób się krzywdzi. Powiedział,
że tymi małymi krokami jak powiedział Burmistrz to nie dojdziemy nigdy i że minister
wyznaczając takie a nie inne stawki, wie co robi i takie powinno się stosować. Stawki
proponowane są dużo poniżej proponowanych przez ministra i jestem za tym, aby
uczciwie podatkami obciążać wszystkie grupy zawodowe. Ja się nie wzbraniam od
płacenia podatków i nigdy nie poprę takiego nierównego traktowania mieszkańców.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że radny Dembek ma prawo
do takiego spojrzenia na sprawę, bo jest demokracja i każdy myśli po swojemu.
Zwracając się do radnej Anny Zakrzewskiej powiedział, że w tym co mówi brakuje
konsekwencji, ponieważ wtedy kiedy chcemy zwolnić niektórych przedsiębiorców z
podatku boim się to należy, to radna jest przeciwna.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że może w takiej sytuacji nie trzeba byłoby
zwalniać, gdyby te podatki były adekwatne do dochodów.
Rany Jerzy Ewertowski powiedział, że trudno mu się zgodzić z sytuacją, kiedy
Burmistrz twierdzi, że podwyżki dokonywane są po to , aby osiągnąć pewne wskaźniki
budżetowe. Miasto powinno być od tego, aby swojej wspólnocie, tworzyć dobre i
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godziwe warunki. I w sytuacji kiedy pozycja opłat lokalnych osiąga te, które minister
finansów określił w swoim obwieszczeniu, czyli tak naprawdę w tych najbardziej
interesujących mieszkańców opłatach, mamy wskaźniki najwyższe. Bo nie ma różnicy
między 0,73 a 0,74 groszami. Wielu mieszkańców którzy płacą ten podatek w
spółdzielniach bądź bezpośrednio do kasy miasta, odczuwa to boleśnie w sytuacji kiedy
na kolejny rok w projekcie ustawy budżetowej zapowiedziane jest zamrożenie płac. To
kolejny rok kiedy wielu pracowników ma zamrożone swoje dochody. Dlatego się
wstrzymałem i wygląda na to, że nasze miasto, choć niewielkie jest miastem bardzo
drogim i nieprzyjaznym swoim mieszkańcom.

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 14 głosach ,,za”, 4 przeciw i 1
wstrzymującym podjęła w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości
stanowi załącznik nr 8 do protokołu
d) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że podjęcie uchwały
umożliwi zbycie prawa własności nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi
wieczystemu tych nieruchomości. Zbycie nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz
użytkownika wieczystego.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

4)

zbycia prawa własności
nieruchomości położonej przy
ul. Ziemowita

Komisja Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

pozytywnie bez
poprawek

pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Ziemowita stanowi załącznik nr 9 do protokołu
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e) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że podjęcie uchwały umożliwi
zbycie prawa własności nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
tych nieruchomości. Zbycie nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika
wieczystego.

OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

5)

zbycia prawa własności
nieruchomości położonych przy
ul. Sosnowej

Komisja Problematyki
Społecznej
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej

Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul.
Sosnowej stanowi załącznik nr 10 do protokołu

f) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że podjęcie uchwały umożliwi
zbycie prawa własności nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
tych nieruchomości. Zbycie nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika
wieczystego.

OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

6)

zbycia prawa własności
nieruchomości położonych przy
ul. Sosnowej

Komisja Problematyki
Społecznej
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej

Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul.
Sosnowej stanowi załącznik nr 11 do protokołu
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g) dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Burmistrz

Miasta

Włodzimierz

Ptasznik

Podjęcie

uchwały

umożliwi

przedłużenie dotychczasowych umów dzierżawy, na nieruchomości gminne, na kolejny
okres (trzy lata). Z powodu braku zainteresowania dzierżawą przedmiotowych
nieruchomości ze strony innych podmiotów, odstąpienie od trybu przetargowego
umożliwi zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

7)

dzierżawy gruntów
stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

Komisja Problematyki

Komisja Oświaty,

Komisja Rozwoju

Społecznej

Kultury Sport i

Gospodarczego, Budżetu

Turystyki

i Finansów

pozytywnie bez

pozytywnie bez

pozytywnie jednogłośnie

poprawek

poprawek

bez poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 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 12 do protokołu

h) zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w mieście Iława
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że podjęcie uchwały o nadaniu
kategorii drogi publicznej - gminnej ulicom: Księżnej Dobrawy, części ulicy Mieszka I i
Bolesława Śmiałego w Iławie umożliwi korzystanie z dróg zgodnie z ich przeznaczeniem,
z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych.

OPINIE KOMISJI
Komisja Problematyki
Społecznej

Uchwała w sprawie

8)

zaliczenia ulic do kategorii dróg
gminnych w mieście Iława

pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
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Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w mieście Iława

Uchwała w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w mieście Iława
stanowi załącznik nr 13 do protokołu
i) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwałę omawiano
szczegółowo na komisjach.

Od 02 września do 31 października 2013 r. Narodowy

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie
planów gospodarki niskoemisyjnej realizowanych w ramach Działania 9.3 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na opracowanie Planu możliwe jest uzyskanie
dofinansowania w wysokości 85%.
Dokumentem koniecznym do wniosku o dofinansowanie jest m.in. uchwała Rady
Gminy

o woli

przystąpienia

do

opracowania

i wdrażania

planu

gospodarki

niskoemisyjnej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się
na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie
korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających
emisję gazów cieplarnianych. Plan będzie obejmował między innymi:
- identyfikację i inwentaryzację podstawowych źródeł niskiej emisji;
- uwarunkowania ograniczenia emisji z poszczególnych źródeł (grup źródeł);
- działania możliwe do podjęcia w celu ograniczenia emisji z tych źródeł;
- wielkości możliwego do uzyskania efektu ekologicznego w zależności od
zaplanowanych działań;
- szacowane koszty ograniczenia emisji dla poszczególnych grup źródeł, w zależności od
określonych uwarunkowań i planowanych działań.
Plany gospodarki niskoemisyjnej będą niezbędne w przypadku aplikowania o środki
unijne na realizację zadań związanych z ochroną powietrza. Muszą być one spójne
z lokalnymi dokumentami: Program Ochrony Powietrza, Plan Zaopatrzenia w Ciepło,
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Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, jak również z innymi dokumentami strategicznymi
jak np.: Lokalnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Jeżeli dofinansowanie nie zostanie przyznane, Radzie Miejskiej w Iławie zostanie
przedstawiony projekt uchylenia niniejszej uchwały.

OPINIE KOMISJI
Komisja Problematyki
Społecznej

Uchwała w sprawie

9)

wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej

pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej stanowi załącznik 14

do protokołu

j) upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia Umowy partnerstwa
dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwałę omawiano
szczegółowo na komisjach.

Niniejsza uchwała jest wyrazem woli zawarcia umowy

partnerstwa dotyczącego współpracy z samorządami: Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy
Ostróda, Gminy Iława, Gminy Morąg, Gminy Miłomłyn, Powiatem Ostródzkim oraz
Partnerami Wspierającymi: Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski – Lokalna Grupa
Działania z siedzibą w Elblągu; Iławską Izbą Gospodarczą, Cechem Przedsiębiorców i
Pracodawców z siedzibą w Ostródzie, Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu
Ostródzkiego,

Radą

Organizacji

Pozarządowych

Stowarzyszeń ”Kraina Drwęcy i Pasłęki”;

Powiatu

Iławskiego,

Związek

w celu utworzenia i rozwoju ostródzko-

iławskiego obszaru funkcjonalnego.
Zawarcie porozumienia, o którym mowa powyżej pozwoli na rozwijanie współpracy
partnerskiej pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami samorządu terytorialnego i
partnerami spoza sektora finansów publicznych oraz podjęcia działań zmierzających do
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efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie 2014-2020 na terenie
utworzonego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W dniu 19 kwietnia 2013 r. został przygotowany i złożony wspólny wniosek aplikacyjny
w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych z Programu „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny
oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
W sierpniu 2013 r. została zakończona ocena merytoryczna, w wyniku której nasz
wniosek został oceniony bardzo wysoko i zakwalifikował się do dofinansowania. Projekt
opiewa na ogólną wartość 2,6 mln zł. z czego udział Gminy Miejskiej Iława, to 0,4 mln
zł. Dofinansowanie ze środków norweskich wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
Dzięki realizacji Projektu zostanie opracowana zintegrowana strategia rozwoju
Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego, która wyznaczy następnie realizację
konkretnych przedsięwzięć rozwojowych, na które zostanie opracowana dokumentacja
Projektowa. Jeśli chodzi o zadanie Gminy Miejskiej Iława, to w ramach realizacji
Projektu planuje się m.in. przygotować pełną dokumentację projektową na kompleksowe
uzbrojenie terenów mieszkaniowych po byłych zakładach przemysłu ziemniaczanego.
Podpisanie porozumienia jest jednym z wymogów formalnych i warunków zawarcia
umowy o dofinansowanie Projektu. Okres jego realizacji przewiduje się na lata 20142016.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

10) upoważnienia Burmistrza Miasta
Iławy do zawarcia Umowy
partnerstwa dotyczącej
utworzenia OstródzkoIławskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Komisja Problematyki
Społecznej
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia Umowy
partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru
Funkcjonalnego
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Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia Umowy
partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
stanowi załącznik nr 15 do protokołu

k) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwałę omawiano
szczegółowo na komisjach. Powiedział, że są dwa kroki: teraz państwo dokonują wyboru
pierwszego który umożliwia prace szczegółową nad tym propozycjami o których w tej
chwili rozmawiamy. Moje zdanie Państwo znają , ja już je wypowiedziałem poprzednio i
w dalszym ciągu jestem za tym, aby dać możliwość wykorzystania kapitału posiadanego
przez przedsiębiorców. Zależy nam na tym , szukamy inwestorów na te przedsięwzięcia
które by gwarantowały miejsca pracy a to nie jest takie proste. Jeśli zgłaszają się
przedsiębiorcy, którzy chcą modyfikować i budować to uważam, że takie szanse powinno
się stworzyć. Jeśli chodzi o wygląd terenu to w tym przypadku- mówimy o ternie po
restauracji „Czapla” i Cechu Rzemiosł- to przedsiębiorca pokazał, że potrafi tworzyć coś
niezwykle interesującego. Kolejna rzecz która zachęca aby iść w tę stronę, to są miejsca
pracy które niewątpliwie zostaną stworzone a tego nam brakuje. Jako reprezentant miasta
powiem też, że chodzi o podatki i ich wpływ do budżetu, to też niezwykle jest nam
potrzebne.
Mając na uwadze tę gwarancję nowoczesności, która tam zostanie wprowadzona, nad
którą będziemy mogli jeszcze dyskutować, osobiście byłbym za tym, żeby w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego rozważyć tego typu propozycje, które znalazły
się we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę. Z tym, że aby nanieść te zmiany do planu
zagospodarowania trzeba najpierw opracować studium. Docelowo ten teren miał być
przeznaczony pod zabudowę obiektów apartamentowo- mieszkaniowych i tu jest ten
element na który prawdopodobnie część osób się nie zgadza; hotelowych , usługowych,
marin jachtowych z zapleczem i na tym terenie dodatkowo czynione byłyby usługi w
zakresie gastronomii i handlu, rekreacji i różnych biur. Uważam, że jest to szansa dla
naszego miasta.
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja Problematyki
Społecznej
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Komisja Oświaty,
Kultury Sportu

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,

11) przystąpienia do opracowania
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy

3 za 2 wstrzymał się

i Turystyki
3 za 2 wstrzymał się
1 przeciw

Budżetu i Finansów
pozytywnie przy 1
głosem
wstrzymującym

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że wiele jest wątpliwości i że skoro jest obecny
Pan Szostak to może by przybliżył swoje plany.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Groszkowski powiedział, że w tym
momencie przystępujemy do procesu zmian. Aby utrzymać symetrię należałoby
wysłuchać również innych wnioskodawców, którzy nie są obecni na sesji. Na pewno
zostanie poproszony Pan Szostak na komisję, kiedy będziemy już mówić o szczegółach,
gdy będą już gotowe plany rozwiązań. W tym momencie przystępujemy wyłącznie do
procesu zmian. Ten teren wymaga najpierw przystąpienia do zmiany studium a kolejna
będzie dotyczyła zmiany planu.

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 13 głosach za, 5 przeciw i 1
wstrzymującym za podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
stanowi załącznik nr 16 do protokołu

l)

przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej G

Burmistrz

Miasta

Iławy

Włodzimierz

Ptasznik

wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom właściciela przedmiotowych gruntów przedkłada projekt uchwały o
zmianie w planie w/w działek, mając na względzie plany inwestycyjne wnioskodawcy,
które przyczynią się do rozwoju lokalnego. Jest to teren IZNS, korekta przebiegu ulicy
Kościuszki i Jagiełły, maksymalne powiększenie terenu dla realizacji parku handlowego
czyli coś na wzór Matarni. Na tym ternie byłby również kompleks obiektów dla osób z III
wieku i chodzi o powiązanie tego terenu z brzegiem Jeziora Iławskie Małe.

OPINIE KOMISJI
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Komisja Problematyki
Społecznej

Uchwała w sprawie

12) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy w jednostce
planistycznej G

3 za 2 przeciw

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
4 za 2 przeciw

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 14 głosach za i 5 przeciwnych
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej G

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej G

stanowi załącznik nr 17 do protokołu

m) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący działkę nr
422/10 obręb 12

Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Projekt uchwały w sprawie
przystąpienia

do

opracowania

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmującej działkę nr 422/10
zlokalizowaną w Iławie w obrębie 12 powstał, mając na względzie umożliwienie rozwoju
infrastruktury

technicznej

oraz

plany

inwestycyjne

obiektu

Zakładu

Karnego

przedkładany jest projekt uchwały o zmianie w planie przedmiotowej działki.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

13) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy w jednostce
planistycznej B obejmujący działkę
nr 422/10 obręb 12

Komisja Problematyki
Społecznej
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący działkę nr 422/10
obręb 12

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący
działkę nr 422/10 obręb 12 stanowi załącznik nr 18 do protokołu

n) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący działkę
nr 185/48 obręb 10
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwała dotyczy
terenu przy torach i okolic remontowanego wiaduktu przy ulicy Sobieskiego, budynku
wielorodzinnego przy białym kościele i budynku usługowego piekarni i multimediów.
Ktoś kiedyś zrobił błąd a teraz jest szansa aby to nanieść i naprawić i uporządkować stan
prawny tych terenów.
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

14) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy
w jednostce planistycznej B
obejmujący działkę nr 185/48
obręb 10

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

5 za 1 przeciw

pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

Radna Anna Zakrzewska Podejmując uchwałę o zmianie planu dla działki 185/48
pokazujemy, że popieramy działania niezgodne z prawem. Budynek „Multimediów”
powstał na terenie zielonym, wbrew obowiązującemu prawu miejscowemu /plan
zagospodarowania/. Przy Okazji podjęcia uchwały o zamianie planu dla działki 185/48
powinniśmy zastanowić się, czy nie zmienić planu dla działki sąsiedniej w stronę torów.
Działka ta jest zielenią izolacyjną w planie zagospodarowania, natomiast w
rzeczywistości urządzony jest tam parking i droga dojazdowa z ul. Wyszyńskiego.
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W związku z tym, że jest wpisana zieleń izolacyjna to na odcinku od wiaduktu przy
Sobieskiego do przejazdu kolejowego przy ul Wyszyńskiego, nie będzie ekranów
akustycznych przy torach.
Wynika z tego, że mieszkańcy bloku przy ulicy Kopernika 4c, nie będą w żaden
sposób izolowani od hałasu pociągów/ brak ekranów , brak zieleni izolacyjnej/ Wyraźnie
widać gdzie jest zieleń izolacyjna i gdzie jest postawiony budynek multimediów i
dlaczego my to chcemy legalizować.
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik powiedział, że jeśli nie przystąpimy
do tego, to znaczy że nic nie zrobimy a jeśli przystąpimy to będzie możliwość rozmowy
na ten temat i o to tylko chodzi.
Radna Anna Zakrzewska W tej chwili jest sprawa w Olsztynie , ja zgłosiłam tę
sprawę zieleni izolacyjnej, sprawę multimediów i teraz co, w pośpiechu będziemy
zmieniali plan zagospodarowania, żeby się wymigać.
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Pani nie rozumie co ja
powiedziałem? Chcemy przystąpić do tego aby porobić zmiany, jeśli nie przystąpimy do
tego punktu to nie będzie szans żeby cokolwiek tam zrobić.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, dlaczego w takim razie nie zmieniamy zieleni
izolacyjnej.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że zostało to wybudowane z naruszeniem
prawa ale już się przyjęło i można byłoby to zalegalizować, bo jest przeciwnikiem
burzenia czegoś, co zostało pobudowane, nie szpeci i nie przeszkadza. Dodał, że gdyby
Pan Hoffmann się wypowiedział, to podbudowałby go bardziej. Przegłosowanie tego to
jest jakby popieranie bałaganu w prawie. Ale można wyjść naprzeciw czemuś
opracowując coś takiego, aby móc na ten temat rozmawiać dalej. „Ja bym nie blokował
tutaj i dał wskazówkę na przyszłość, że nic nie wolno robić, co jest niezgodne z planem”
Radny Wojciech Szymański powiedział, ze z wypowiedzi przedmówców wynika ze
problem jest podwójny, bo mamy do czynienia z łamaniem prawa i próbą sankcjonowania
tego i racje ma niewątpliwie radna Zakrzewska. Druga kwestia dotyczy tego, że mamy już
tam jakiś obiekt, architektonicznie pasuje i z punktu widzenia logiki trzeba byłoby to
zaakceptować. Trzeba jednak sobie zdawać sprawę, że będziemy akceptować samowole
budowlaną. Z tym że multimedia zostały wybudowane nie z naruszeniem prawa, tylko z
błędu urzędniczego, bo mieli pozwolenie na budowę. I jesteśmy w trudnej sytuacji. Racja
jest po stronie tych, którzy uważają, że budynek stoi niezgodnie z prawem i należy
uważać, aby nie tworzyć precedensu na przyszłość.
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Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że to nie jest pierwszy taki budynek w
mieście, bo kolejnym jest budynek apteki i wie że jest jeszcze takich budynków kilka.
„Jeśli już zmieniamy plan to zmieńmy dla całego tego obszaru, przecież tu jest
zabudowa, co jest - a co powinno być? Zmieńmy całość tego terenu.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że w dniu dzisiejszym nie
mamy projektu uchwały, który by dotyczył działki o której mówi radna Zakrzewska, to
nie znaczy jednak, że problem nie zostanie rozstrzygnięty. Zaczynamy proces zmiany
planu i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tym terenem o którym radna wspomniała zająć
się w najbliższym czasie.
Radny Włodzimierz Harmaciński Ja myślę ze niejasność jest tu tylko dlatego, że
szczegółowo jest wymieniana działka. Gdyby wymieniany był obszar i że będzie
dotyczyło to całego obszaru , dlatego może warto byłoby zrobić korektę w tej uchwale i
nie wymieniać działki tylko obszar.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że jest propozycja
poprawki polegająca na wykreśleniu

z treści uchwały numeru działki i pozostawienie

jednostki planistycznej B obejmującej obszar 10.
Zastępca Burmistrza Ryszard Ławrynowicz powiedział, że w ten sposób
przejdziemy w z jednej skrajności w drugą, bo nie można pokazywać miejsca położenia a
jedynie, że dotyczy to tej działki i okolic przyległych, bo istotą uchwały jest to, że błędy
popełnione były na tej działce, a jeśli chcemy coś usankcjonować, to musimy również
rozważać sytuację, jaka będzie miała miejsce w otoczeniu. I tak będzie to przedmiotem
opracowania. Wiec ten temat może być tak rozszerzony.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski zapytał, czy jest możliwość
rozstrzygnięcia tego w formie poprawki do tego projektu czy w formie nowej uchwały
Zastępca Burmistrza Ryszard Ławrynowicz powiedział, że poprawiona musiałaby
być nie tylko część pisemna ale również i graficzna oraz wpisanie obszarów przyległych.
Radna Anna Zakrzewska wniosła o zdjęcie tej uchwały i przystosowanie jej bo nie
może to być zrobione na szybko.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że na chwile obecną mamy
dwa wnioski wykluczające się. Pierwszy radnego Harmacińskiego, który jak rozumiem z
wypowiedzi Pana Burmistrza potraktowałby ten obszar zbyt szeroko i byłby zbyt mało
precyzyjny. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że nie jesteśmy w stanie
doprecyzować jakie działki trzeba byłoby dopisać jeszcze inne.
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Zaproponował radnej Zakrzewskiej rozwiązanie kompromisowe, aby przesunąć
omawiany projekt uchwały na koniec i podczas przerwy zostanie doprecyzowane jakie
działki zostaną dopisane i zostanie poprawiony załącznik graficzny, aby obejmowało to
tereny o których radna mówiła. Następnie zapytał Zastepcę Burmistrza, czy jest taka
możliwość.
Zastępca Burmistrza Ryszard Ławrynowicz odpowiedział, że takie rozwiązanie
jest możliwe przy współpracy z radną Zakrzewską.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że są dwie propozycje , bo
rozumie, że propozycja radnego Harmacińskiego jest w tym momencie niezasadna i radny
nie będzie przy niej obstawał. Pierwsza propozycja radnej Zakrzewskiej jest taka, aby
zdjąć ten projekt z porządku obrad i druga jego, aby uzupełnić projekt uchwały w trakcie
przerwy i po przerwie w formie rozszerzonej go rozpatrzeć.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że nie zgadza się ponieważ potrzebuje czasu
na przeanalizowanie, bo to nie jest coś tak pilnego co trzeba załatwić dzisiaj.
Radny Jerzy Ewertowski zaproponował w ramach kompromisu, aby przynieść mapę
całej jednostki planistycznej B, aby się nie pogubić wtedy koleżanka radna też, by na to
przystała, bo z tego typu rysunków niewiele wynika.
WNIOSEK I
Poddany pod głosowanie jawne wniosek radnej Anny Zakrzewskiej, aby zdjąć z
porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce
planistycznej B obejmujący działkę nr 185/48 obręb 10 uzyskał 2 głosy za, 5
wstrzymujących i 12 głosów przeciwnych.
WNIOSEK II
Poddany pod głosowanie jawne wniosek aby projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący działkę nr 185/48 obręb 10 doprecyzować
i rozszerzyć o tereny o której mówiła radna Anna Zakrzewska i przenieść jako ostatnią
uchwałę w porządku obrad, uzyskał 18 głosów za i 1 przeciwny
PRZERWA 15 MINUT

o) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A teren położony
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pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, linią brzegową jeziora Jeziorak i rzeki
Iławki a ul. Dąbrowskiego.
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik projekt uchwały Rady Miejskiej
w Iławie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A obejmującej
działki nr 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112/2 i 113
(teren położony pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, linią brzegową jeziora Jeziorak i
rzeki Iławki a ul. Dąbrowskiego) zlokalizowane w Iławie w obrębie 11 powstał, aby
wyjść na naprzeciw oczekiwaniom właściciela przedmiotowych gruntów przedkłada
projekt uchwały o zmianie w planie w/w działek, mając na względzie plany inwestycyjne
wnioskodawcy, które przyczynią się do rozwoju lokalnego
OPINIE KOMISJI
Komisja Problematyki
Społecznej

Uchwała w sprawie

15) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy w jednostce
planistycznej A teren położony
pomiędzy ulicą Konstytucji 3
Maja, linią brzegową jeziora
Jeziorak i rzeki Iławki a ul.
Dąbrowskiego.

4 za 2 przeciw

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
3 za 2 przeciw 1
wstrzymał się

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie przy 1
głosie
wstrzymującym

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 13 głosach za i 4 przeciw i 2
wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce
planistycznej A teren położony pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, linią brzegową
jeziora Jeziorak i rzeki Iławki a ul. Dąbrowskiego.

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A teren
położony pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, linią brzegową jeziora Jeziorak i rzeki
Iławki a ul. Dąbrowskiego stanowi załącznik nr 19 do protokołu

p) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A Teren obejmujący działki
nr 3/36, 3/37 i 3/38 w obrębie 10.
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Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik projekt uchwały Rady Miejskiej w
Iławie w sprawie przystąpienia do

opracowania zmiany miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A obejmującej
działki nr 3/36, 3/37, 3/38 i częściowo 3/29 zlokalizowane w Iławie w obrębie 10 powstał
aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom właścicieli przedmiotowych gruntów przedkłada
projekt uchwały o zmianie w planie w/w działek, mając na względzie zaspokojenie
potrzeb życiowych i planów inwestycyjnych wnioskodawców. Właściciel działki
występuje o zmianę przeznaczenia działki z usługowej na mieszkalno –usługową; jest to
działka miedzy blokiem przy ul. Szeptyckiego a firma „JAK”.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

16) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy w jednostce
planistycznej A Teren obejmujący
działki nr 3/37 i 3/38 w obrębie
10.

Komisja Problematyki
Społecznej
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A Teren obejmujący działki nr
3/37 i 3/38 w obrębie 10.

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A Teren
obejmujący działki nr 3/37 i 3/38 w obrębie 10 stanowi załącznik nr 20 do protokołu

q) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej D

Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Projekt uchwały Rady Miejskiej w
Iławie w sprawie przystąpienia do

opracowania zmiany miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej D obejmującej
działki nr 205/5, 205/15, 172/12, 172/15, 06/4 i 205/11 zlokalizowane w Iławie w obrębie
2 przygotowano wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli przedmiotowych
- 25 -

gruntów przedkłada projekt uchwały o zmianie w planie w/w działek, mając na względzie
plany inwestycyjne wnioskodawców, które przyczynią się do rozwoju lokalnego. Jest to
teren Hotelu Tiffi- to podobna sytuacja do poprzedniej- obecna funkcja to hotelowo
usługowa a właściciel chce rozszerzyć go o mieszkaniową.

OPINIE KOMISJI
Komisja Problematyki
Społecznej

Uchwała w sprawie

17) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy w jednostce
planistycznej D

4 za 2 przeciw

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
4 za 2 przeciw

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
3 głosy za , 3 glosy
przeciw

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

Radna Anna Zakrzewska Czy przekształcając grunty przy Hotelu Tiffi otrzymamy
opłatę planistyczną? Grunty sprzedaliśmy za około 70 złotych za metr kwadratowy, a
wartość ich pod budownictwo, wielorodzinne jest znacznie większa- dla porównania
działka przy ulicy Szeptyckiego.
Jaka do dziś, przy okazji omawiania tej uchwały, wpłynęła kwota opłaty planistycznej
do budżetu, bo zakładano około 170 tys. złotych.
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik powiedział, że jeśli zmieni się
właściciel to będziemy mówili o tej kwocie.
Radna Anna Zakrzewska – wypowiedź poza mikrofonem
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik „Może się zmienić ale jak się nie
zmieni to znaczy że nie będzie”
Radna Anna Zakrzewska ponowiła pytanie o wpływy z opłaty planistycznej, bo z
tego co się orientuje to jest zero na koncie miasta.
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik powiedział, że być może było
planowane, ale jeśli nie będzie zmiany właściciela to nie będzie opłaty bo to jest jedno z
drugim powiązane.
Radna Anna Zakrzewska – wypowiedź poza mikrofonem
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik „Jak pani tak wszystko wie bardzo
dobrze, to po co Pani pyta?”
Radna Anna Zakrzewska „Bo ja chce sprawdzić czy Pan wie?”
Radny Eugeniusz Dembek zapytał jak głęboko sięga mieszkaniówka.
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Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik powiedział, że apartamenty mają
pozostać te same i tylko w zależności od tego czy będzie to wykup apartamentu na stałe
,bo wiążą się potem tylko z tym rzeczy z przeznaczeniem tych apartamentów na cele
mieszkalne i w zależności pod tego będzie się zmieniała sytuacja wewnątrz. Jeśli chodzi o
wygląd apartamentów, ma zostać ten sam, czyli 13 apartamentów, które już zostały
zaakceptowane.
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 11 głosach za, 7 przeciw i 1
wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce
planistycznej D

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej D stanowi
załącznik nr 21 do protokołu

r) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej E

Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Projekt uchwały Rady Miejskiej w
Iławie w sprawie przystąpienia do

opracowania zmiany miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej E obejmującej
działki nr 289/8, 289/13, 288/5, 288/6 i 289/7 zlokalizowane w Iławie w obrębie 4.
powstał aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom właścicieli przedmiotowych gruntów
przedkłada projekt uchwały o zmianie w planie w/w działek, mając na względzie
zaspokojenie potrzeb życiowych i planów inwestycyjnych wnioskodawców.
Jest to cześć dotycząca terenu energetyki cieplnej- miała powstać tam ciepłownia ale
nie powstanie i chcą to przeznaczyć pod działalność produkcyjną , hale magazynową do
produkcji peletu i myjnię samochodową.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

18) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy w jednostce
planistycznej E

Komisja Problematyki
Społecznej
pozytywnie bez
poprawek
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Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie
jednogłośnie bez
poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej E

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej E stanowi

załącznik nr 22 do protokołu

s) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Projekt uchwały Rady Miejskiej w
Iławie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w części obejmującej działki
477/4, 476/7 i 476/8 obręb 9 – jednostka planistyczna F-b. przygotowano aby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przedkłada projekt uchwały o zmianie
przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy przedmiotowych działek, mając na względzie zaspokojenie potrzeb
życiowych wnioskodawców.
Powiedział, że jest to drażliwa sprawa ponieważ syndyk sprzedał czterem rodzinom
mieszkania na terenach produkcyjno-usługowo- składowych, tam gdzie nie powinien
sprzedawać. Nabyły te rodziny prawo wieczystego użytkowania gruntu. W tym
przypadku pomoc tym rodzinom w zabezpieczeniu warunków zamieszkania na okres
przejściowy jest konieczna, natomiast docelowo uważam, że nie powinno być tego
budynku. Uważam, że te rodziny które tam mieszkają powinny otrzymać mieszkania w
innej części miasta, a tę cześć przeznaczyć na funkcje biurowe czy firmę. Skłaniałbym się
do opinii Pana Hoffmanna, że próba wprowadzenia takiej zmiany narusza podstawową
zasadę kształtowania struktury i funkcji poszczególnych terenów oraz ochronę warunków
sanitarnych mieszkań i nie powinna być przedmiotem uchwały rady miasta. Zdaje sobie
sprawę, że przystąpić do takiego opracowania możemy a decydować przy tym drugim
kroku.
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja Problematyki
Społecznej

19) przystąpienia do opracowania

pozytywnie bez
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Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie przy 1

zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy

poprawek

poprawek

głosie
wstrzymującym

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że wydaje mu się, że ktoś zapomniał przy
opracowaniu kolejnych zmian o tym, że tam stoi budynek mieszkalny i nikt nie nadał
statusu temu budynkowi, w którym mieszkają cztery rodziny i okazuje się, że to teren
przemysłowy. Jest to wspólnota, która chce się podłączyć do sieci ciepłowniczej, chce
zagospodarować strych a my jako miasto próbujemy przeszkadzać. Nas to nic nie będzie
kosztowało a pomożemy ludziom. Gdybyśmy chcieli to rozebrać, to musimy dać tym
ludziom mieszkanie. Coś przeoczono i nie zaktualizowano stanu faktycznego.
Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik To powstało kiedyś, bo tam gdzie
ludzie pracowali powstawały mieszkania. I chciano zapewnić pracownikom funkcje
mieszkalne, ale na tym ternie nie powinny one mieć miejsca.

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy

stanowi załącznik nr 23 do protokołu
t) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej F-b

Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Projekt uchwały Rady Miejskiej w
Iławie w sprawie przystąpienia do

opracowania zmiany miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej F-b
obejmującej działki nr 477/4, 476/7 i 476/8 zlokalizowane w Iławie w obrębie 9
przygotowano wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przedkłada projekt
uchwały o zmianie w planie przedmiotowych działek, mając na względzie zaspokojenie
potrzeb życiowych wnioskodawców. Dodał, że w okolicy znajduje się kolej, zakłady
ziemniaczanki i w tej okolicy nie powinno się mieszkać.
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OPINIE KOMISJI
Komisja Problematyki
Społecznej

Uchwała w sprawie

20) przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy w jednostce
planistycznej F-b

pozytywnie bez
poprawek

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
pozytywnie bez
poprawek

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
pozytywnie przy 1
głosie
wstrzymującym

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej F-b

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej F-b stanowi

załącznik nr 24

do protokołu

u) przekazania Powiatowi Iławskiemu obiektu sali gimnastycznej przy ul.
Asnyka
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik

Jest to sala gimnastyczna z której

korzystają różne osoby prywatne , uczniowie ze szkoły nr 2 . Pani Dyrektor powiedziała,
że jest w stanie przeprowadzić wszystkie zajęcia w-f w swojej sali i nie zabiegała o to,
aby tam odbywały się zajęcia. Pan Starosta zobowiązał się pismem do tego, że te zajęcia
które były tam prowadzone, będą nadal prowadzone w jego szkołach w zależności od
potrzeb. Sala przy ul. Asnyka zostanie przeznaczoną pod ośródek rehabilitacyjny- byłoby
to realizowane zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym z zakresu promocji i
ochrony zdrowia, co miałoby wpływ na poprawę jakości udzielanych świadczeń i
dostępności w zakresie rehabilitacji dziennej oraz poradni rehabilitacyjnej. Jest szansa na
to, że budynek zmieniłyby wygląd dzięki pozyskaniu środków unijnych. Stan tego
budynku nie jest najlepszy i musi być zmodernizowany.
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja Problematyki
Społecznej

21) przekazania Powiatowi
Iławskiemu obiektu sali
gimnastycznej przy ul. Asnyka

5 za 1 przeciw

Komisja Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki
3 za 2 przeciw 1
wstrzymał się

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i Finansów
Negatywnie przy 5
głosach przeciw i 1
wstrzymującym

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że swoje zdanie już na komisji powiedział,
jaki budżet mamy to mamy i może wyjdziemy ze wskaźnikiem 48% na koniec roku. Ale
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jeśli nie wykonujemy budżetu w kwestii sprzedaży majątku a będziemy próbowali
rozdawać nasz majątek w formie darowizny to rozdajmy wszystko i z czego pieniądze
weźmiemy. Jestem przeciwnikiem rozdawania czegokolwiek. Każda jednostka ma swój
regon, NIP i swój budżet i tym się powinna kierować. Może się to odbyć na zasadzie
transakcji wiązanej, ale jestem przeciwnikiem, żeby dawać za darmo.
Radny Roman Waruszewski powiedział, że na Komisji Rozwoju była polemika na
ten temat i jeśli oddamy salę to co w zamian. Poza tym co w sytuacji, kiedy gimnazjum
nr 2 od dwóch lat boryka się z problemem ze swoją salą i prowadzeniem zajęć w-f ,
korzysta z uprzejmości innych szkół i ośrodków . Nie ma projektu i środków na budowę
nowej sali my oddajemy inną salę za darmo. Sala na Asnyka przeszła niedawno remont,
więc jest w dobrym stanie a poza tym nie gwarantuje się w 100% osobom z niej
korzystającym miejsca na innych salach. Skoro tak, to oddajmy salę dla gimnazjum nr 1
chyba, że coś się zmieni wskutek tych dzisiejszych ustaleń.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że wątpi aby pani Skubij
była zadowolona z propozycji korzystania z tak odległej Sali.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że jest za przekazaniem tej sali, ale dodała ze
pytała burmistrza na komisji, ile dostaliśmy mienia i na jaką kwotę od powiatu i ile
miasto przekazało powiatowi.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że nie ma takich danych ale
jak będzie miał to przekaże.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że przykro jej z tego powodu.
Radny Włodzimierz Haramaciński powiedział, że takim mieniem przekazanym
miastu przez powiat jest budynek Weterana.
Radny Robert Zbysław zapytał, w jakiej sytuacji hala znalazła się w posiadaniu
miasta bo o ile pamięta była ona kiedyś własnością szpitala.
Zastępca Burmistrza Ryszard Ławrynowicz powiedział, że nie do końca jest tak że
powiat przekazał nam budynek Weterana, bo to prawo przysługiwało miastu od początku
na mocy komunalizacji tylko nie było egzekwowane. Dodał, że musiałby sprawdzić czy
faktycznie sala była kiedyś własnością szpitala a było to powiązane ze szkołą
podstawową która początkowo nie miała sali gimnastycznej. Postaram się to wyjaśnić.
Jest to teraz własność miasta i została wyremontowana kilka lat temu z pieniędzy
„kapslowych”.
Radny Wojciech Szymański Powiedział, że jest logiczne, że oddawanie majątku do
niczego nie prowadzi, ale nie rozdajemy majątku komuś, aby się wzbogacił, ale ma to
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służyć słusznemu celowi i powinniśmy myśleć nie tylko o rubrykach i tabelkach , ale na
końcu tej drogi jest człowiek, obywatel naszego miasta któremu będzie to służyć, i jeśli to
jest dobry cel to jest za. „Może komuś uratuje to zdrowie a Komisja Problematyki
odbywała się w przeddzień rocznicy kiedy w wypadku ucierpiał nasz kolega i ja, i kto wie
kto z nas będzie potrzebował takiej pomocy za parę lat.”
Radny Roman Przybyła powiedział, że w latach 1961-63 razem z Panem
Gierszewskim prowadził tam treningi lekkoatletyczne, bo do tego byłą sala przygotowana
ale nie pamięta czy należała do kompleksu szpitala.
Radny Robert Zbysław powiedział, że poza tym że kilka lat temu przeprowadzono
tam remont to sala nie wniosła nam majątku, ale scedowując ją na powiat jesteśmy w
stanie zabezpieczyć żywotne interesy naszego miasta.
Radny Roman Waruszewski zapytał, czy po remoncie i przekazaniu powiatowi sala
będzie służyła tylko szpitalowi czy również mieszkańcom.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że w zależności od tego czy
radny skręci nogę.
Radna Jolanta Michalewska powiedziała, że potrzebna jest i sala rehabilitacyjna i
sala gimnastyczna. W ciągu dwóch lat tracimy dwie sale gimnastyczne i chciałabym, aby
burmistrz powiedział jakie są plany odnośnie budowy Sali przy gimnazjum nr 1.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski zaproponował, aby to pytanie przenieść
do zapytań i nie robić z tematu transakcji wiązanej.
Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że rehabilitacja jest bardzo ważnym
działaniem dla zdrowia człowieka, ale o ile mu wiadomo, powinno się to mieścić w
zadaniach ochrony zdrowia a za to odpowiada państwo, cedując to na samorząd
powiatowy. W związku z tym, jest to nasz majątek gminny i jest to wyzbywanie się
majątku. Starostwo może sobie wygospodarować jakiś inny budynek i skoro mówi się o
budowie obiektu dla zespołu placówek szkolno– wychowawczych, bo te nie spełniają
wymogów to tam można urządzić gabinety rehabilitacyjne.
„Nie wiemy jakie koszty prywatne ponosił nasz kolega radny, który za chwile
przestanie być radnym, z tytułu rehabilitacji i poprawy stanu swojego zdrowia. Uważam
że to działanie nie jest zbyt szczęśliwe – owszem cel szlachetny – ale my ponosimy
koszty niezupełnie zgodnie z naszymi kompetencjami”
Radny Gerhard Drapiewski powiedział, że społeczeństwo bardzo się aktywizuje
sportowo, co widać na ścieżkach. Te osoby chcą nadal jesienią i zimą trenować i
zawiązują grupy. W tej chwili wypadnie druga sala i mimo, że jest to szczytny cel, to są
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jeszcze osoby zdrowe, które też chcą funkcjonować . Już jakiś czas temu był problem z
wolną salą, aby pograć sobie z grupą i należy też i tych o osobach pomyśleć.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski przyznał, że profilaktyka jest lepsza od
rehabilitacji, ale w życiu jest ze tak jak społeczeństwo się aktywizuje tak się i starzeje i
ponad połowę pacjentów rehabilitacji to mieszkańcy Iławy, więc działamy w ten sposób
na rzecz społeczności, która nas wybrała.
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że miał wątpliwości- co stanie się z
obiektem gdy starostwo nie pozyska środków na modernizację, ale zostało to wyjaśnione
i nie ma wątpliwości i okaże to w głosowaniu.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że rehabilitacja jest prowadzona w budynku
po kuchni i dlaczego jeszcze coś miałoby być przekazywane. Dodał, że „kochajmy się jak
bracia a liczmy jak ekonomiści”.
Radny Robert Zbysław powiedział, że rehabilitacja to również nauka jazdy osoby
niepełnosprawnej na wózku a do tego potrzeba miejsca a takich ośrodków w Iławie nie
ma.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że są wątpliwości, co do
finansowania – z informacji które posiadam, będzie to pod zarządem szpitala, będzie
stanowiło to kompleks i zostanie rozbudowane i będzie funkcjonowało w ramach
kontraktu z NFZ. Rehabilitacja jest również w szerszym zakresie nie tylko manulana – alr
i neurologiczna oraz krążeniowa, dotycząca większej grupy i okazuje się, że tych miejsc
jest za mało i takie obiekty są potrzebne. Powiat ma możliwość pozyskania środków w tej
chwili, bo będzie trzeba tam zainwestować kilka milionów.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski sprostował, że środki będą z programu
na modernizację i musi być do tego obiekt który da się dostosować a nie wybudować.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że jeśli w takim razie ten obiekt przedstawia
jakąś wartość, to proszę to kupić bezprzetargowo. A do naszego budżetu wpłynie kasa
którą też przeznaczymy na zbożne cele.

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 11 głosach za, 7 przeciw i 1
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie przekazania Powiatowi
Iławskiemu obiektu sali gimnastycznej przy ul. Asnyka
Uchwała w sprawie przekazania Powiatowi Iławskiemu obiektu sali gimnastycznej przy ul.
Asnyka stanowi załącznik nr 25
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do protokołu

v) Wygaśnięcia mandatu radnego

OPINIE KOMISJI- uchwała nie była opiniowana na komisjach
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski Powiedział, że przyczynę
wprowadzenie uchwały podał na początku. Zgodnie z przepisem art.190 ust.1 pkt 2 oraz
ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku- Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i
sejmików województw, wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały,
najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
Zgodnie z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy, 2a. do kadencji organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego oraz kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Dnia 19 września 2013 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie wpłynęła
pisemna rezygnacja z mandatu radnego, złożona przez Pana Eugeniusza Chomika. W
związku z tym konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Iławie.

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
stanowi załącznik nr 26 do protokołu

w) zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów
dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława,
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik Dokonanie zmiany aktualnie obowiązującej
Uchwały wynika z konieczności dostosowania jej postanowień do aktualnych potrzeb
związanych z wysokością udzielanej dotacji celowej z przeznaczeniem do pokrycie w
2013 roku kosztów dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Iława na uczniów
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będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych
przedszkoli, działających na terenie Gminy Iława.

OPINIE KOMISJI- uchwała nie była opiniowana na komisjach

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego
2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku
kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej
Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy
Iława

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27
lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku
kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława,
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława stanowi

załącznik nr 27 do protokołu
x) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski
przystąpienia

do

opracowania

zmiany

powiedział, że uchwała w sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmującej działkę nr 185/48,
została na wniosek Anny Zakrzewskiej poszerzona o działkę nr 165 oraz fragment
działki nr 185/54, które zlokalizowane są w Iławie w obrębie 10.

Następnie zaprezentowano załącznik graficzny do projektu uchwały
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B
obejmujący działkę nr 185/48 obręb 10
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmujący
działkę nr 185/48 obręb 10 stanowi załącznik nr 28 do protokołu
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Ad.8.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta
Iławy wzięli udział między innymi w:
•

uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego

•

uroczystościach jubileuszowych związanych z 25-leciem działalności
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

•

spotkaniu informacyjnym „Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju
przedsiębiorstwa” w Urzędzie Miasta Iławy

•

obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej

•

spotkaniu z przedstawicielami Związku Prusów w Polsce

•

posiedzeniach zarządu Związku Gmin „Jeziorak” i Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

•

posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej

•

wernisażach wystaw

•

miejskich imprezach kulturalnych i sportowych

•

innych spotkaniach

Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy za okres 20.08.2013 – 10.09.2013:
Z 0050-57/2013 w sprawie określenia wzoru umowy cywilnoprawnej z zakresu wychowania
przedszkolnego w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Iława,
zawieranej pomiędzy Przedszkolem a rodzicami/opiekunami prawnymi
Z 0050-58/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Iławy na 2013 rok
Z 0050-59/2013 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Z 0050-60/2013 w sprawie informacji za pierwsze półrocze 2013r. o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Iława, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029
Z 0050-61/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Iławy na 2013 rok
Z 0050-62/2013 w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych powołanej w dniu 01.08.2013r.
Z 0050-63/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Iławy na
2013 rok
Zamówienia publiczne
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Ogłoszenia przetargów:
•

Postępowanie znak ZP.271.20.2013 - Opracowanie Studium Wykonalności i
Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zaprojektowanie i budowę kompleksu
rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza w Iławie

•

Postępowanie znak ZP.271.17.2013 - Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej
1 w Iławie

Rozstrzygnięcia przetargów:
•

Postępowanie znak ZP.271.15.2013 - Konserwacja i utrzymanie miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy

Wydział Organizacyjno-Obywatelski
Biuro Rady Miejskiej:
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące posiedzenia:
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (21 sierpnia 2013 r.),
• Komisji Problematyki Społecznej (22 sierpnia 2013 r.),
• Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów (26 sierpnia 2013 r.),
• Komisji Rewizyjnej (4 września 2013 r.).
Podczas XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2013 roku podjęto następujące
uchwały
w sprawie:
•

XL/389/13- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2029:
Wojewoda, Skarbnik Miasta, RIO

•

XL/390/13- zmian w budżecie miasta na 2013: Wojewoda, Skarbnik Miasta,
RIO

•

XL/391/13- zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych:
Wojewoda, Dyr. MOPS

•

XL/392/13- 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: Wojewoda,
Prezes ZKM

•

XL/393/13- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Straży Miejskiej w Iławie: Wojewoda, Komendant SM, Kadry
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•

XL/394/13- zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Sobieskiego: Wojewoda, Wydz. IŚM

•

XL/395/13- zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Niepodległości: Wojewoda, Wydz. IŚM

•

XL/396/13- zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Odnowiciela: Wojewoda, Wydz. IŚM

•

XL/397/13- zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Odnowiciela: Wojewoda, Wydz. IŚM

•

XL/398/13- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy:
Wojewoda, Skarżący, Wydz. OO

•

XL/399/13- zlecenia zbadania skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy:
Wojewoda, Wydz. OO

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dniu 9.08.2013 r. złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu
Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Iławie. Wartość złożonego
wniosku ogółem wynosi 1.283.216,42 PLN, kwota przewidziana do wypłaty –
893.917,47 PLN. Aktualnie trwa ocena poprawności i kompletności tego wniosku.
2. W dniu 21.08.2013 r. zakończyła się ocena merytoryczna złożonego w dniu
19.04.2013 r. wniosku w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów
funkcjonalnych z Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Gmina Miejska
Iława startowała jako jeden z partnerów Ostródzko-Iławskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Na złożonych 86 projektów, tylko 15 uzyskało dofinansowanie,
w tym Gmina Miejska Iława na 5 miejscu pod względem ilości punktów. Wartość
całego projektu wynosi 2,6 mln zł, w tym wkład Miasta to ok. 400 tys zł.
Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
3. W dniu 23.08.2013 r. podpisano porozumienie na rzecz utworzenia Południowo –
Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Warmii i Mazur. Przygotowano wniosek
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o dofinansowanie wraz z dokumentacją towarzyszącą celem uzyskania środków
na realizację zintegrowanej strategii rozwoju tego obszaru.
4. W dniu 27.08.2013 r. przekazano plac budowy konsorcjum firm Kornas
Development Sp. z o.o. S.K.A. (lider konsorcjum) oraz Pol-Dróg Gdańsk (partner
konsorcjum), które realizują przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa portu
śródlądowego w Iławie” – zakres Gminy Miejskiej Iława.
5. Dnia 29.08.2013 r. odbył się odbiór końcowy robót zadania pod nazwą „Budowa
drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budowa parkingu”.
Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową PIM.3422/13/2011 z dnia
19.08.2011r., która opiewała na kwotę ryczałtową brutto 895.385,76 zł. W ramach
zadania wykonano kanalizację deszczową, chodniki z kostki brukowe betonowej,
jezdnię oraz parking z kostki, a także zaprojektowaną zieleń w tym wykonanie
trawników dywanowych oraz nasadzenie drzew. Generalnym wykonawcą zadania
była firma KOMBUD Sp. z o.o.
6. W dniu 29.08.2013 r. odbył się drugi półroczny przegląd gwarancyjny na zadaniu
dotyczącym budowy boiska sportowego z nawierzchni z trawy sztucznej przy ul.
Sienkiewicza w Iławie wraz z drogą dojazdową. Usterek nie stwierdzono.
7. W dniu 3.09.2013 r. odbyło się w siedzibie Gminy Wiejskiej Iława przy ul.
Andersa 2a wewnętrzne spotkanie dotyczące rozeznania tematu spełnienia przez
Aglomerację Iława wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych. Celem spotkania było zapoznanie się z warunkami ew.
zmiany granic naszej aglomeracji i konsekwencji takich zmian.
8. W dniu 13.09.2013 r. wniosek o dofinansowanie projektu: Iława online. Etap I –
bezpieczeństwo i informacja” w konkursie organizowanym przez Zarząd Woj.
Warm.-Maz. z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013 – Społeczeństwo informacyjne został oceniony jako poprawny pod
względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
1. W dniu 23.09.2013 r. widzowie TVP 1 mieli okazję obejrzeć transmitowany za
żywo z Iławy program KAWA CZY HERBATA, prowadzony przez Agatę
Konarską. Program współfinansowany był z budżetu wydziału, który odpowiadał
również za opracowanie jego scenariusza.
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2. Podczas regat „O Żeglarski Puchar Iławy” odbyła się ceremonia nadania
wyróżnień „Twórcy Wizerunku Miasta Iławy”. Akty nadania i pamiątkowe
statuetki z rąk burmistrza Iławy Włodzimierza Ptasznika odebrali Dariusz Kuban,
prezes firmy Eberspächer, Marek Frankowicz z firmy Coffema International
Poland, Andrzej Jankowski, właściciel stoczni jachtowej Janmor oraz wieloletni
sędzia żeglarski Janusz Kulpeksza.
3. W dniu 2.09.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Iławy odbyła się konferencja pn.
„Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa”
organizowana przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działającego w
ramach Urzędu Marszałkowskiego oraz Urząd Miasta Iławy. Podczas spotkania
zaprezentowana została oferta bezpłatnych usług związanych ze wspieraniem
przedsiębiorców zainteresowanych działalnością eksportową. Przedstawiono
również zagadnienia z zakresu strategii eksportowej, m.in. sposoby i kryteria
wyboru rynków eksportu, wyszukiwanie i weryfikacja kontrahentów
zagranicznych oraz działania wewnątrz firmy związane z przygotowaniem do
eksportu. Zagadnienia przedstawił Mieczysław Bąk, doświadczony wykładowca
posiadający wieloletnią praktykę w planowaniu eksportu oraz organizowaniu i
obsłudze rozmów handlowych na szczeblu krajowym i zagranicznym.
4. W dniach od 14 do 15.09.2013 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na
terenie Iławy zorganizowane zostały piesze wycieczki z przewodnikiem
turystycznym po Warmii i Mazurach Dariuszem Paczkowskim. Podczas dwóch
wycieczek pn. „W murach średniowiecznej Iławy” oraz „Przygraniczne miasto
garnizonowe”, w których udział wzięło ponad 150 osób, uczestnicy mogli
zwiedzić m.in. obiekty Zakładu Karnego w Iławie, w którym przed 1945 rokiem
mieściły się koszary artylerii a także poznać niezwykle ciekawe fakty z historii
miasta. Organizatorem wycieczek był wydział promocji i współpracy z zagranicą.

Wydział Zarządzania Infrastrukturą Miejską, Środowiskiem i Mieniem
Komunalnym
1. W dniu 18.09.2013 r. udzielono zamówienia na utrzymanie i konserwację zieleni
komunalnej na obszarze miasta Iławy – sektor II – zamówienie uzupełniające;
WZUPiH „SPOMER” sp. z o.o., ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za kwotę 14
044,69 zł brutto.
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2. W dniu 18.09.2013 r. udzielono zamówienia na utrzymanie i konserwację zieleni
komunalnej na obszarze miasta Iławy – sektor III – zamówienie uzupełniające;
PUK „EKO” sp. z o.o., ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za kwotę 29 817,20 zł
brutto.
3. W dniu 04.09.2013 r. udzielono zamówienia na budowę wraz dostawą 3 szt. wiat
przystankowych (2 szt. przy ul. Dąbrowskiego i 1 szt. przy ul. Ostródzkiej) dla
ARRET Sp. z o.o. ul. Lotników 54, 44-122 Gliwice na kwotę 14 944,50 zł.
4. Zawarto akty notarialne na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy: Narutowicza
9/10
5. Wydano 2 decyzje o podziale nieruchomości.
6. Zawarto akt notarialny na zbycie gruntu położonego przy ul. Ziemowita, dz. nr
179/1 o powierzchni 1,2061 ha.
Straż Miejska w Iławie

1. W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Iławie przeprowadziła 233
interwencje.
2. W dniu 21.08.2013 r. w Komendzie Powiatowej Policji Iława strażnicy brali
udział w szkoleniu praktycznym mającym na celu doskonalenie posługiwania się
pałką typu TONFA.
3. W dniach 10-13.09.2013 r. prowadzona była akcja pn. „Bezpieczna droga do
szkoły 2013 r.” mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży
w drodze do szkoły, szczególnie w miejscach, gdzie placówki szkolne położone są
w pobliżu drogi.
4. Dnia 12.09.2013 r. odbyła się akcja pn. „NURD – Niechronieni Uczestnicy Ruchu
Drogowego”. Celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
egzekwowanie stosowania się do przepisów ruchu drogowego przez pieszych i
rowerzystów oraz przez kierujących pojazdami względem nich.
5. Strażnicy zabezpieczyli szereg imprez, które odbywały się na terenie miasta: w
dniu 25.08.2013 r.- III Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny – patrol rowerowy, w
dniach 29-30.08.2013 r. Famę Rock Festiwal. – służba wspólnie z
funkcjonariuszami KPP Iława, w dniu 01.09.2013 r. obchody 74 Rocznicy
Wybuchu II Wojny Światowej – delegacja służbowa, w dniu 08.09.2013 r. III
Iławski Półmaraton. – zaangażowany cały skład osobowy.
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Iławskie Wodociągi
1. Wykonano wymiany wodociągu DN 280 pod wiaduktem na ulicy Sobieskiego w
Iławie.
2. Obecnie oczyszczalnia ścieków w Dziarnach jest samowystarczalna w 95 % jeśli
chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną i 100 % na energię cieplną
(produkcja energii z biogazu w procesie kogeneracji).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W dniu 3.09.2013 r. pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej
wyjechali do Gdańska na wycieczkę. Zwiedzili ZOO, byli pod pomnikiem
upamiętniającym polskich obrońców wybrzeża na Westerplatte oraz pływali
tramwajem wodnym.
2. W dniach od 09.09.2013 r. do 19.09.2013 r. 17 pensjonariuszy DDPS w Iławie
wraz z opiekunami przebywało na wczasach w Siemianach. Pięć domków
letniskowych zostało udostępnionych przez Urząd Miasta w Iławie oraz Iławskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
3. W dniu 12.09.2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Społecznej odebrał kolejną
dostawę żywności z Banku Żywności w Olsztynie. Tego samego dnia żywność
została rozładowana przez podopiecznych Ośrodka. Wydawanie artykułów
żywnościowych dla klientów MOPS w Iławie będzie odbywało się w dniach od
13.09.2013 r. do 24.09.2013 r. Żywność odbierze ok. 700 osób
zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka do programu pn.
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w 2013r.
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Wykaz imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Iławskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w okresie międzysesyjnym:
• 23.08 (piątek)
Nocny Turniej Piłki Nożnej
Miejsce: Orlik os. Lubawskie
• 7-8.09 (sobota, niedziela)
XLI Regaty Żeglarskie " O Błękitną Wstęgę Jezioraka" z trasą Iława-SiemianyIława
Miejsce: Akwen jeziora Jeziorak
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• 08.09 (niedziela)
III Iławski Półmaraton La Rive
Miejsce: Iława i okolice
• 10.09 (wtorek)
IV Turniej Orlika o Puchar Donalda Tuska
Miejsce: Orlik os. Lubawskie
Iławskie Centrum Kultury
1. W dniu 23.08.2013 r. w sali wystaw ICK odbył się wernisaż wystawy „Ocalić od
zapomnienia krajobrazy powiatu i miasta Iławy”. Była to wystawa prac
poplenerowych artystów Stowarzyszenia SART. W ramach wernisażu odbył się
również koncert Mariusza Gołębiowskiego. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 80
osób.
2. W dniu 25.08.2013 r. w Amfiteatrze Miejskim odbył się Festiwal Wieprzowiny,
podczas którego organizowane były jarmarki smaków oraz pokazy kulinarne i
degustacje. Dla dzieci przygotowano strefę malucha oraz występy grupy cyrkowej
„Heca”. Podczas Festiwalu wystąpiły także zespoły muzyczne: „Hanys Band”,
„Alex Cover Band”, „De Code”, „Blues Station” oraz Sławek Wierzcholski i
„Nocna Zmiana Bluesa”. W imprezie uczestniczyło ok. 2000 osób
3. W dniach od 30 do 31.08.2013 r. odbyła się XV edycja Festiwalu FAMA ROCK.
Podczas Festiwalu wystąpili laureaci dotychczasowych edycji konkursu „Battle of
the Bands” m.in. „Thermit”, „Rust”, „The Toobes”, „Milczenie Owiec” oraz
laureaci konkursu Jeziorock: „Tripwire” oraz Dominika Kasprowicz. Gwiazdami
tegorocznego Festiwalu były zespoły „Inekafe”, „Tides from Cebula” , „Dezerter”
i „Lao Che”. Koncerty obejrzało 1000 osób.
4. W dniu 6.09.2013 r. w sali wystaw ICK odbył się wernisaż wystawy „Stąd”
absolwentów uczelni artystycznych pochodzących z powiatu iławskiego: grafiki
Marii Tańskiej, fotografii Krystyny Janusz i Marty Podlińskiej oraz rysunku i
malarstwa Patrycji Lipińskiej. W wernisażu uczestniczyło ok. 90 osób.
5. W dniu 14.09.2013 r. w Kinoteatrze odbył się Spektakl Teatralny „Drugi Pokój”
czyli impresja wg. Zbigniewa Herberta. Spektaklowi towarzyszyły
multipokoleniowe warsztaty prowadzone przez historyka sztuki, pedagoga i
teatrologa . Spektakl obejrzało ok. 100 osób
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Miejska Biblioteka Publiczna

22.08 – Wakacje w Bibliotece „Zdani na żywioły” zajęcia w Ekologicznej
Mini Przystani Żeglarskiej– 29 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci
•

• 23.08 - Wakacje w Bibliotece – uroczyste zakończenie akcji letniej – 69 osób
Miejsce: Jażdżówki
04.09 - Spotkanie organizacyjne – Zespół Placówek Szkolno –
Wychowawczych – 6 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci
•

• 10.09 - Warsztaty z Literatury austriackiej – 16 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna
• 13.09 – Spotkanie organizacyjne kursów i warsztatów – 68 osób
Miejsce: Biblioteka Główna
• 17.09 – Spotkanie Klubu Mam – 16 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci
• 17.09 – Dyskusyjny Klub Książki - „Trafny wybór” – 6 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna
• 18.09 – Szkolenie dla bibliotekarzy z terenu Powiatu Iławskiego – 18 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci

Ogółem w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się
8 działań, w których uczestniczyło 228 osób.

Burmistrza Miasta Włodzimierz Ptasznik w uzupełnieniu informacji podał:
W ostatni piątek, 20 września, odbyły się w Iławie Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia Turystyki. W tym roku wydarzenie odbywało się pod hasłem “Turystyka i woda –
ochrona naszej wspólnej przyszłości”. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści
naszego regionu, członkowie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, radni,
przedstawiciele samorządów lokalnych oraz reprezentanci lokalnych organizacji
turystycznych. Konferencję pod hasłem „Turystyka i woda – ochrona naszej wspólnej
przyszłości” otworzył Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
Podczas wydarzenia wręczono również odznaki honorowe „Za zasługi dla Turystyki”.
Jest ona nadawana w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu
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współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. W Iławie zostali wyróżnieni: Krystyna
Polewska, Weronika Markowska, Antoni Szeklicki, Michał Węgrzycki, Helena
Kozłowska, Zbigniew Filipkowski, Stefan Czajkowski, Czesław Kalinowski, Wanda
Łaszkowska, Stanisław Perkowski, Roman Persjanow, Zbigniew Sienkiewicz, Marek
Siłka, Zofia Warszawik. Uhonorowano również instytucje mające istotny wpływ na
rozwój turystyki w naszym regionie: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów
w Pieniężnie, Nadleśnictwo Orneta, Warmińsko – Mazurski Okręgowy Związek
Żeglarski w Olsztynie, Sekcja Żeglarska Klubu Sportowego Budowlani z Olsztyna. Gali
towarzyszył program rekreacyjno – sportowy w marinie i okolicach Portu 110. Odbyły się
m.in. regaty dzieci na optymistkach, rejsy smoczą łodzią, wyścigi kajakowe. W Centrum
Turystyczno- Rekreacyjnym odbywał się przegląd piosenki turystycznej. Dużą atrakcją
był spacer po Iławie z przewodnikiem, który w ciekawy sposób opowiadał o atrakcjach
miasta. Uroczystości zakończył pokaz ratownictwa wodnego z udziałem wszystkich służb
ratowniczych. Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest corocznie 27 września.
Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania
dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Celem tego dnia jest
podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności
międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i
ekonomiczne wartości na całym świecie. Organizatorem Wojewódzkich Obchodów
Światowego Dnia Turystyki był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
Starostwo Powiatowe w Iławie.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski

powiedział, że w okresie

międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja pisemna .
Radna Anna Zakrzewska W związku z odpowiedzią otrzymana od pana Burmistrza
pismo IŚM.6840.3.2013 z dnia 9 września 2013 roku odnośnie terenów miejskich
zajętych pod budynek apteki i parking, uważam, ze użytkownik tych terenów powinien
miesięcznie płacić 233,70

złotych za budynek i 107,13 za parking, który został

oznaczony wyłącznie dla klientów( czyli nie jest on w moim rozumieniu parkingiem
ogólnodostępnym)
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Gdyby właściciel budynku płacił stawki obowiązujące w zarządzeniach Burmistrza, to
za okres od maja 2007 do sierpnia 2013 roku powinien zapłacić do kasy miasta ponad 25
tys. złotych, a nie kwotę 9 618,56 złotych.
Z mapy powykonawczej dołączonej do odpowiedzi, trudno wywnioskować że parking
ma 13 metrów kwadratowych, ponieważ nie jest w ogóle zaznaczony. 13 metrów
kwadratowych razy 6,7 plus VAT daje kwotę 107,13 złotych miesięcznie. 38 metrów
kwadratowych razy 5 złotych plus VAT, daje kwotę 233, 70 złotych miesięcznie. Od
maja 2007 do sierpnia 2013 – 76 miesięcy razy 340,83 daje kwotę 25 903 złote. Proszę o
ustosunkowanie się do tej kwestii.
Ponieważ wiadomo już – jak powiedział już burmistrz Ławrynowicz, że brak jest
zgody wspólnoty mieszkaniowej budynku Ostródzka 46B na zamianę gruntów, to proszę
o informację, kiedy kasa w kwocie 1 968 złotych za opinię autora planu, wróciła od
inwestora do miasta.
Na koniec lipca wykonawca złożył w starostwie powiatowym projekt budowlany portu
śródlądowego. My jako radni, do dziś nie zostaliśmy poinformowani przez Burmistrza o
założeniach projektu, więc nie będziemy mieli żadnego wpływu na kształt
przedsięwzięcia.
Dobrze się stało, że wykonawca /jak podaje prasa/ zrezygnował, bo może Pan Burmistrz
zdąży zapoznać radnych z projektem przed złożeniem go w celu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Radny Eugeniusz Dembek zapytał, czy burmistrz już coś zrobił ws. pisma od
wspólnoty przy ul Żeromskiego, dotyczącego sklepu nocnego i salonu gier- wiazanie tych
dwóch działalności nie jest szczęśliwe. .
Zgłosił również sprawę bałaganu przy wieży koło dworca i zbyt wybujałej zieleni
koło dworca na klombie.
Radny Wojciech Szymański zapytał o ofertę zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach
w związku co z tym, co się dzieje w kraju.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że do niego zgłosił się mieszkaniec
ulicy Żeromskiego i skarżył się na te lokale. Instytucją akceptującą działalność salonu
gier jest Urząd Celny. Zakłócany jest tam spokój i klienci sklepu załatwiają swoje
potrzeby fizjologiczne jak i też nieetycznie się zachowują. To kolejna reakcja na otwarcie
sklepu nocnego i czy nie należy wrócić do uchwały i zmodyfikować ja na tyle, aby
nałożyć np. obowiązek monitorowania tego.
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Radna Jolanta Michalewska powiedziała, że jest jeszcze jedno tego typu miejsce
całodobowe- salon gier- na Niepodległości i przy okazji tej wizji, też może i to odwiedzić.

Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik odpowiedział;
Do radnej Zakrzewskiej: jeśli chodzi o wyliczenia to poprosi o nie i zostanie
sprawdzone gdzie ta pomyłka zaistniała- czy u niej czy w dokumentach miasta.
Jeśli chodzi o port śródlądowy – umowa została podpisana w marcu tego roku
natomiast rozpoczęto wykonywanie tej dokumentacji, która nie jest jeszcze w takim
stanie, aby to przedkładać. Ale jest poważniejsza sprawa, że firma wystąpiła z wnioskiem
o udzielenie gwarancji zapłaty za prace budowlane, których nie dostała i konsorcjum
stwierdziło, że nie będzie realizowało umowy. Sprawę rozpatrują prawnicy i po jej
rozpatrzeniu okaże się w jaką stronę to pójdzie. W najgorszym przypadku będzie trzeba
ogłosić kolejny przetarg. Odnoszę wrażenie, że firma się przeliczyła, ma słabą kondycję
finansową i nie jest w stanie tego zrealizować, bo inne samorządy mają też z tą firma
problemy.
Sklepy nocne - tę sprawę przedstawi Pani Ania Empel . Trzeba zastanowić się czy
tych sklepów tyle potrzeba a monitoring może faktycznie byłby pomóc. Projekt o
pozyskanie środków na monitoring jest w przygotowaniu .
Sekretarz Miasta Anna Empel powiedziała, że jeśli chodzi o sklep nocny i salon
gier przy ul. Wojska Polskiego, faktycznie wpłynęło pismo w tej sprawie w którym
opisywana jest sytuacja, która rzekomo tam zaistniała. Na jutro jestem umówiona z
zarządcą tego budynku na wizję i jeśli będzie trzeba, będziemy wszczynali postępowanie
które doprowadzi do odebrania koncesji. Uchwały zezwalają na prowadzenie takiej
działalności i można się jedynie zastanowić nad ich zmianą. Rozmawiałam z
przewodniczącym komisji bezpieczeństwa z przewodniczącymi komisji i komisji
alkoholowej i możemy rozmawiać o projekcie uchwały, który w sposób drastyczny
ograniczy otwieranie takich punktów. Trzeba mieć świadomość, że wojewodowie
uchylają uchwały, gdzie rady gminne ograniczają prawa do prowadzenia działalności.
I możemy zrobić tak, że będziemy mieli zupełną wolność i będzie można prowadzić
sprzedaż nocną w każdym budynku a nie jak teraz w wolnostojących. Natomiast
odebranie koncesji na alkohol jest bardzo trudne.
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Salony gier nie należy do tych samych właścicieli- salon gier nie jest koncesjonowany
przez Urząd Miasta tylko przez Urząd Celny. Straż Miejska zrobiła listę salonów i została
ona wysłana do Urzędu Celnego celem zweryfikowania czy mają zezwolenia.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik Do radnego Szymańskiego powiedział że
dla niego też jest niezrozumiałe takie posuniecie i zastanawiamy się co dalej.
Zastępca Burmistrza Andrzej Lewandowski powiedział, że ustawa wprowadziła
zapis, że od rodzica nie można pobierać więcej niż złotówkę na zajęcia pozalekcyjne
powyżej pięciu godzin, za które w ogóle nie jest pobierana opłata. Będzie to tak, że
dotacje ministerstwa na dziecko wynoszą 103 złote na miesiąc, które rekompensują
utracone wpływy od rodziców i pozwolą wybudować nowe miejsca przedszkolne. W tej
chwili mówi się, że to są pieniądze nie tylko na utracone wpływy ale i na zajęcia
dodatkowe. Taką ofertę dyrektorki przedstawią rodzicom, z tym że te zajęcia mogą
odbywać się po zakończeniu zajęć- czyli jeśli dziecko jest w przedszkolu od 7.00-15.00 to
zajęcia będą po 15.00.

Zajęcia powinny być prowadzone w ramach podstawy

programowej i mają być prowadzone przez nauczycieli i mogą trwać od 15-30 minut w
zależności od wieku dziecka. Dyrektorki przygotują ofertę i zobaczymy jaka będzie
reakcja rodziców. Jeśli takie zajęcia będą, to dyrektorki musza zawrzeć umowe o
wydzierżawieniu sal dla firm zewnętrznych i wtedy te firmy podpisują z rodzicami
umowy i im bezpośrednio rodzice płacą. Wg wyliczeń ministerstwa na grupę 25 osobową
będziemy otrzymywali 2,5 tys. złotych, Aby poprowadzić jedną grupę musimy mieć dwa
etaty nauczycielskie plus woźna –potrzeba około 7000 złotych. Dostaniemy około 2600.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że z prostej rzeczy można zrobić węzeł
gordyjski.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, czy było wystąpienie burmistrza o decyzje
środowiskowe dotyczące zagospodarowania stadionu – jeśli tak, to będzie miała dalsze
pytania.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik odpowiedział radnemu Dembkowi jeśli
chodzi o teren przy wieży, że po ustaleniu właściciela będziemy w stanie ruszyć tę sprawę
Jeśli chodzi o zaniedbane tereny to jest to w trakcie porządkowania.
Jeśli chodzi o pytanie radnej Zakrzewskiej, to jest to trakcie przygotowywania.
Radna Anna Zakrzewska odpowiedziała, że jest zdziwiona dlaczego radni będą
dowiadywali się o tym po jakimś czasie, skoro są czynione kroki i w zasadzie decyzja
została już podjęta, a nawet burmistrz nie stwarza pozorów, że ma zamiar się radzić
radnych i że będą o czymś decydowali i że to nie jest w porządku.
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Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik „Był zatwierdzany projekt funkcjonalno –
użytkowy i studium wykonalności, to chyba zdawała sobie pani sprawę. Jeśli robione są
takie rzeczy to zakładam, że radna to wszystko wie, więc po co to mówić”
Radna Anna Zakrzewska poprosiła, żeby burmistrz posłuchał co inni radni mówią,
czy wiedzą wszystko, bo chyba nie wiedzą.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik zapytał, czego nie wiedzą.
Radna Anna Zakrzewska „Myślę, że o sprawie stadionu słyszą tu w większości po
raz pierwszy, że stadion ma być bez hotelu”
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że nie ma na razie żadnego
rozstrzygnięcia.

Ad.8. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że w okresie miedzysesyjnym
nie wpłynął żaden wniosek mieszkańca

Ad.9. Komunikaty i oświadczenia
Radny Jerzy Sochacki powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu miała być podjęta
uchwała rozstrzygająca skargę panów Rozborskiego i Cemki jednak na posiedzeniu w
dniu dzisiejszym komisja przegłosowała wniosek o zawieszeniu postępowania w obliczu
toczących się w chwili obecnej postępowań wyjaśniających prowadzonych przez
Prokuratora Rejonowego w Iławie, oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie, badających przedstawione przez panów Mariana Cemkę i
Dariusza Rozborskiego zarzuty, Komisja Rewizyjna w obecnym stanie postępowania, nie
jest władna do podjęcia czynności wyjaśniających. Dopiero z chwilą zakończenia
postępowania przez w/w organy, Komisja powinna odnieść się do poczynionych ustaleń.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik poinformował, że z informacji jakie
otrzymał od PKP Intercity wynika, że większość pociągów intercity będzie się
zatrzymywała w Iławie. Odczytał treść pisma.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że cieszyłby się z każdego pociągu który się
zatrzymywał w Iławie.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski poinformował o pismach pracowników
obsługi w przedszkolach, w których skarżą się na niską płace i zaproponował, aby ten
temat był przedmiotem obrad najbliższej komisji oświaty.
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Poinformował o piśmie jakie wpłynęło od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Iławy
podpisane przez Pana Rozborskiego, złożone do wiadomości rady, w którym
stowarzyszenie akcentuje potrzebę działań na rzecz wybudowania zatoczki przy Szkole
Podstawowej nr 4. „Jest to propozycja budżetowa, szkoła już podjęła działania w tym
kierunku i tu Pan Burmistrz też coś dopowie na ten temat”
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że w tej sprawie był już
dyrektor szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców i dyskutowaliśmy na ten temat. Podczas
pikniku jaki tam się odbył zebrano 20 tys. złotych i prośba o to, aby zmodyfikować
podjazd. Taki problem jest też przy szkole nr 2. Przy takim wsparciu rodziców realizacja
takiej zatoczki może być możliwa do zrealizowania.
Sala przy gimnazjum- jest planowane spotkanie w tej sprawie w szkole- przy
pozyskaniu środków i rozłożeniu budowy na dwa lata realizacja budowy tego obiektu
może być realna.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski poinformował o konferencji na rzecz
osób niepełnosprawnych, jaka odbędzie się 30 września w „Porcie 110” w godz. 10.0015.00.
Przypomniał o Sesji Uroczystej z delegacją z Herbornw piątek o godzinie 10.00 w
Liceum Ogólnokształcącym i wspólnej kolacji tego dnia.
Radny Wojciech Szymański poprosił o godne przyjęcie delegacji z Herborn tak jak i
nasza delegacja była tam podejmowana

Ad .10. Zamknięcie obrad XLI 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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