Protokół Nr XLV/13 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 18 grudnia 2013 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XLV Sesja Rady Miejskiej w Iławie odbyła się w dniu 18 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1300, a zakończono o godz. 1610.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski dokonał otwarcia XLV Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustalonego
składu stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje
i uchwały. W chwili rozpoczęcia posiedzenia nieobecni byli: Włodzimierz Harmaciński, Elżbieta Lewandowska
oraz Robert Zbysław. Wszystkie nieobecności były usprawiedliwione.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski wyznaczył
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie – Edwarda Bojko do liczenia głosów podczas XLV Sesji Rady
Miejskiej w Iławie.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności kierowników wydziałów, jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Jako pierwszy w sprawie porządku obrad głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik
i zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie:
o upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
o dokonania zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że podjęcie powyższych uchwał związane
jest z dodatkiem energetycznym.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zaproponował zdjęcie
z porządku obrad przyjęcia protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej. Ponadto wnioskował o zdjęcie pkt 7j)
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2014 roku, z powodu
oczywistej pomyłki polegającej na powieleniu tego projektu uchwały w porządku obrad.
Powyższe propozycje zmian do porządku obrad poddano pod głosowanie jawne.
I.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do
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załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej radnego został przyjęty
pozytywnie „jednogłośnie”.
II.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie dokonania zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie został
przyjęty pozytywnie „jednogłośnie”.

III.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego
przyjęcia protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty pozytywnie „jednogłośnie”.

IV.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2014 roku został przyjęty pozytywnie
„jednogłośnie”.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej

z uwzględnieniem powyższych zmian, w obecności 18 radnych został przyjęty pozytywnie „jednogłośnie”
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2029
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy finansowej
miasta na lata 2014-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu
b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
c) Dyskusja
d) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
miasta na lata 2014-2029
5. Uchwalenie budżetu miasta na 2014 rok
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały budżetowej
w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu
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b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
c) Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu uzasadnienia (opinii)
do przedkładanego projektu uchwały budżetowej
d) Dyskusja
e) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2029
b) zmian w budżecie miasta na 2013 rok
c) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum
Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom
kultury
d) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok,
e) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
f) dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
g) komunalizacji nieruchomości na terenie miasta Iławy
h) uchwalenia dyżurów radnych Rady Miejskiej w Iławie na I półrocze 2014 roku
i)

zlecenie zbadania skargi na bezczynność Burmistrza miasta Iławy

j)

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

k) uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2014 rok
l)

zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej

m) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
n) dokonania zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Wnioski mieszkańców Iławy
11. Komunikaty i oświadczenia
12. Zamknięcie obrad XLV Sesji
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Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski o godzinie 1300 otworzył XLV Sesję Rady
Miejskiej w Iławie i przewodniczył jej obradom. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy
18 radnych, co stanowi quorum dla podejmowania prawomocnych decyzji i wniosków.
Ad.2. Ustalenie porządku posiedzenia
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski po przyjęciu porządku w powyższym brzmieniu
z uwzględnieniem zmian - przystąpił do jego realizacji.
Niżej zaprezentowana karta opinii z poszczególnych posiedzeń komisji w miesiącu kwietniu jest
informacją dotyczącą zaopiniowania każdego materiału sesyjnego oraz projektu uchwały.
Szczegółowa karta opinii głosowań poszczególnych materiałów oraz projektów uchwał
z posiedzeń stałych komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Ad.3. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach ustalających opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że przedmiotowa
informacja była prezentowana na posiedzeniach komisji stałych. Przekazano wersję pisemną niniejszej
informacji. Następnie poprosił o zaprezentowanie opinii komisji. Przedstawiciele komisji zaprezentowali opinie
z poszczególnych posiedzeń:
KOMISJA ROZWOJU

INFORMACJE

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POPRAWEK

INFORMACJA O ZGŁOSZONYCH ŻĄDANIACH I WYDANYCH
DECYZJACH USTALAJĄCYCH OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU
WARTOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCOWEGO

PLANU

NA

SKUTEK

UCHWALENIA

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
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Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik zabrał głos w przedmiotowej sprawie i przekazał
informację, że 23 lipca 2012 roku wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego naszego
miasta, został uchwalony przez Radę uchwałą nr XXII/228/12 z dnia 11 maja 2012 roku, natomiast ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 1907 z dnia 21 czerwca 2012 roku.
Powiedział, że ten plan mógłby skutkować po pierwsze tym, że mogłyby wystąpić określone żądania
odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę lub żądania wykupienia nieruchomości lub jej części - ale
takich żądań nie było. Na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości (chodzi o tereny byłego IZNS-u)
złożonego dnia 20.11.2012r., wydano 12 decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości tych
nieruchomości przed ich zbyciem, gdzie użytkownik wieczysty będzie zobowiązany wnieść opłaty po sprzedaży
przedmiotowych nieruchomości. Dodał, że to pewien rodzaj naszego zabezpieczenia - o ile taka sprzedaż
nastąpiłaby w przeciągu pięciu najbliższych lat. Nadmienił, że oszacowanych zostało 12 działek, jest to wzrost
wartości nieruchomości do ponad 4,5 mln zł, a opłata z tego tytułu wzrostu wartości to kwota 1,371 mln zł – jest
to ok. 30%.
W sprawie powyższej informacji głos zabrali:
Jako pierwsza głos zabrała Radna Anna Zakrzewska, która powiedziała, że dnia 9 lutego 2011 roku
w artykule „Przekwalifikowanie terenu IZNS za 5 mln zł” jest zawarta informacja, że ziemię wycenia się tam na
ok. 7 mln zł, a po zmianie planu szacuje się już na ok. 20 mln. Zwróciła uwagę, że jak z tego wynika, Pani
Zdrojewska podała, że do budżetu wpłynie ok. 5 mln zł. Powiedziała, że nie rozumie co się w tym czasie stało,
że teraz raptownie spadła ta wartość do 1,371 mln zł. „Chciałabym się zorientować, o co chodzi i zastanawiam
się, czy czasem inwestorowi nie chodzi tylko o fikcyjne przekwalifikowanie tego terenu po to, żeby uniknąć
płacenia tej opłaty planistycznej, bo może to spowodować, że ta opłata zniknie”.
W odniesieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard
Ławrynowicz i powiedział, że rozmawiamy o wirtualnych pieniążkach, ponieważ wszyscy mówimy, że te
pieniądze w ciągu 5 lat od uchwalenia planu po wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę dopiero mają
znaczenie i ta kwota została wyliczona przez rzeczoznawcę, ona jest tą kwotą zasadną, realną do osiągnięcia
pod warunkiem, że IZNS zbyje je w ciągu 5 lat od chwili uchwalenia planu. Nadmienił, że przystąpienie do
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zmiany planu może doprowadzić do wzrostu wartości, z uwagi na to, że powiększy się również atrakcyjność
tych terenów.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła uwagę, że było wycenione 5 mln zł, że wpłynie do budżetu miasta,
a teraz jest 1,300 mln zł. Zapytała, co się stało, że tak spadła wartość? „Bo Pani Zdrojewska – Pana
poprzedniczka podawała do Kuriera 5 mln zł”? 4 mln zł pomyłki?
Następnie głos zabrał Radny Ryszard Kabat i wyjaśnił, że opłata ta dopiero wpłynie w momencie
zbycia nieruchomości, czyli to jest szacowanie. Zwrócił uwagę, że dopiero operat pokaże ile to naprawdę jest
warte, może się zmienić sytuacja na rynku - to jest taki układ, to jest szacowanie - tak jak budżet to też jest
szacunek.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła się z prośbą, by szacunek przedstawiony przez Panią Zdrojewską
porównać z tym szacunkiem, co się stało, że tak spadła ta cena.
<<WYPOWIEDŹ POZA MIKROFONEM>>
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zwrócił uwagę, że rozmawiamy
o osobie, której nie ma w tym momencie na sali. Obiecał Radnej Zakrzewskiej, że zostanie zbadane czy była
podstawa do takiego operatu.
Rada Miejska w Iławie w obecności 18 radnych pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowała informację
o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść podejmowanej uchwał została zaprezentowana podczas obrad za pomocą prezentacji
multimedialnej. Materiały informacyjne przedmiotowej informacji stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Materiały informacyjne wyżej wymienionej prezentacji multimedialnej
stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad. 4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2029
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy finansowej
miasta na lata 2014-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do
projektu
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że Radni już wcześniej
otrzymali ostateczną wersję wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2029 w formie jednolitego
tekstu i uzasadnienie do tego projektu.
b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
Na wniosek Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierza Ptasznika, opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej odczytała Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska. Treść odczytywanej opinii z dnia
16.12.2013 r. znajduje się w poniższym załączniku do niniejszego protokołu.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nr RIO.VIII-0120-751/13
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów –
Ryszard Kabat i odczytał treść opinii na temat przedłożonego projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2029.
<< Budżet jest najważniejszym dokumentem dla każdego samorządu, gdyż na nim opiera się
funkcjonowanie każdej gminy. Łącznie z projektem budżetu opracowana została ,już po raz czwarty, wieloletnia
prognoza na lata 2014 -2029. „ Prognozę” tę należy traktować jako dokument strategiczny rozwoju miasta na
długi okres czasu, ale w wypadku zmiany uwarunkowań może ona zostać zmieniona i dostosowana do
aktualnych możliwości finansowych samorządu.
Nad projektem budżetu Komisja debatowała trzykrotnie, w tym dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach.
Prace nad budżetem zawsze wyzwalają wśród radnych dużo emocji. W tym roku było nieco inaczej, gdyż
możliwości finansowe naszego miasta są nieco

ograniczone. Projekt budżetu przedstawiony Radnym

w pierwotnej wersji, na pierwszym posiedzeniu wspólnych komisji został przez Burmistrza zmieniony, gdyż
w zdecydowany sposób zmienione zostały wydatki majątkowe miasta Iławy. Burmistrz, po konsultacjach,
wprowadził do budżetu kilkanaście mniejszych inwestycji, w szczególności dotyczące budowy ulic osiedlowych.
W ten sposób zrealizowana zostanie obietnica z lat poprzednich, że po okresie „dużych inwestycji” będą
realizowane mniejsze zadania dotyczące między innymi ulic osiedlowych, parkingów, placów zabaw, plaż
miejskich.
Po analizie projektu budżetu, w przypadku splotu korzystnych zdarzeń w ciągu roku, ilość tych
mniejszych inwestycji może zostać zwiększona. Planowana jest także modernizacja centralnego placu „Starego
Miasta”.
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Projekt budżetu miasta na 2014 rok, tak jak każdy inny projekt budżetu, nie jest w stanie zaspokoić
całości potrzeb wynikających z zadań jakie miasto ma do spełnienia.
Komisja pozytywnie opiniuje przedłożone projekty i wnosi o ich przyjęcie>>.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o projektach budżetu na 2014 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2029
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
c) D y s k u s j a
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski otworzył dyskusję nad projektem
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2029.
Jako pierwszy w przedmiotowej sprawie głos zabrał Radny Roman Przybyła. Powiedział: „Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta na lata 2014-2029 i budżet miasta na 2014
rok według mnie jest nie do przyjęcia. Oto dlaczego tak myślę. 7 lat temu, kiedy objął Pan stanowisko
Burmistrza, zadłużenie miasta było ok. 32 mln zł, na koniec tego roku planuje się zadłużenie miasta 46 mln 135
tys. zł, w 2014 roku zaplanował Pan spłatę kredytów w wysokości 7 mln zł plus 2 mln zł obsługa, razem 9 mln zł.
Jest to według mnie zabójstwo inwestycyjne dla naszego miasta. Mało tego, zaplanował Pan, że kolejny
Burmistrz ma spłacić Pana długi do 2020 roku i tak: w roku 2015 – 7 mln 100 tys. zł. plus 1 mln 100 tys. zł
odsetek – razem 8 mln 200 tys. zł., w roku 2016 ma spłacić 8 mln 300 tys. zł plus 1 mln zł obsługi długu - razem
9 mln 300 tys. zł., rok 2017: 7 mln 400 tys. zł plus 600 tys. zł razem 8 mln zł., rok 2018, czyli to będzie cała
kadencja przyszłego Burmistrza: 7 mln 200 tys. plus 500 tys. zł, razem 7 mln 700 tys. zł. Razem kolejny
Burmistrz przez swoją kadencję będzie musiał spłacić 33 mln 200 tys. zł, a i tak miasto pozostanie z długiem 10
mln zł. Na stronie 2 naszego budżetu jest napisane: na lata następne, czyli od roku 2015 zaplanowano wzrost
dochodów co związane jest z zaplanowaną podwyżką podatków lokalnych z tendencją zbliżania się do stawek
maksymalnych. Trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć mieszkańcom Iławy jakie stawki podatków Pan im
zaplanował. Kolejna sprawa: na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miasta, byłem
cały happy, kiedy usłyszałem ile ulic, placów zabaw, sal gimnastycznych, zagospodarowanie terenu wokół
Dworca Głównego itp. Pan zrobi, a okazuje się, że tę robotę też musi wykonać kolejny Burmistrz, a nie Pan.
Ponieważ Pan sprzedał prawie wszystko co było możliwe z majątku komunalnego i dlatego zaleca i ostrzega
Pan następnego Burmistrza <<Ponadto miasto posiada ograniczoną możliwość co do sprzedaży nieruchomości
i w związku z tym musi prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym>>.
Pytam się, dlaczego Pan przez 7 lat swego gospodarowania nie prowadził takiej oszczędności i racjonalnej
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gospodarki. Oznajmiam, że będę głosował przeciw przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata
2014 -2029 i budżetu na rok 2014”.
W odniesieniu do powyższej wypowiedzi Radnego Przybyły głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik powiedział, że jest demokracja i każdy Radny może robić co uważa. Powiedział, że po
wstępie Radnego, musi zabrać głos, ponieważ mieszkańcy Iławy tego słuchają. W związku z powyższym
wyjaśnił, jakie cele przyświecają konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poinformował, że głównym
celem jest zmniejszenie długu publicznego, jeśli mówimy o zmniejszeniu długu to chciałaby, żeby w 2015 zejść
do poziomu długu 32 mln zł. Zapytał Radnego Przybyły, czy pamięta, że obejmując kadencję, stanowisko
Burmistrza był dług ponad 32 mln 500 tys. zł, czyli sprawa jest jasna i trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić.
Nadmienił, że w 2014 roku zejdziemy do poziomu 39 mln zł dług praktycznie będzie zbliżony do tych 32 mln zł.
Zwrócił uwagę, że rzeczywiście wydatki na obsługę długu są duże. Zapytał, dlaczego Pan nie podkreślił, co
zostało w tym czasie zrobione, ile pieniędzy pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Powiedział, że w innym
przypadku, gdybyśmy tych pieniędzy nie wzięli to Pan na pewno miałby pretensje o to, że się nie wykorzystało
środków unijnych, a wykorzystaliśmy tego bardzo dużo. To nie jest mówienie, tylko żeby mówić – na dowód
tego podał wyniki rankingu z lat 2007-2011 wykorzystania środków unijnych, w którym uplasowaliśmy się jako
miasto Iława na 13 miejscu, natomiast w latach 2009-2012 w rankingu pod względem wykorzystania środków
unijnych w latach 2007-2013, w latach 2009-2012 poprawiliśmy to miejsce na miejsce 9 z kwotą 1893 zł per
capita – co świadczy o tym, że te pieniądze zostały spożytkowane na właściwy cel. Dodał, że wśród miast
powiatowych w powyższych latach, uplasowaliśmy się najpierw na 16 miejscu, a potem na 9 jeśli chodzi
o procent funduszy unijnych w wydatkach majątkowych ogółem – 46%. Zwrócił uwagę, że pomimo tego, że
mamy zadłużenie to nie jest to tragedia, bo inaczej nie mielibyśmy ani obwodnicy północnej ani basenu
(z którego korzysta bardzo wiele osób - frekwencja średnio ok. 10 tys. wejść miesięcznie), nie byłoby pięknych
ścieżek rowerowych wykorzystywanych przez biegaczy i rowerzystów. Poinformował, że wszyscy, którzy
przyjeżdżają z zewnątrz z miasta chwalą to wszystko. Powiedział, że nie widział innego wyjścia tylko takie,
żeby wykorzystać środki unijne. Zawiadomił, że inny cel, jaki przyświecał prognozie finansowej to cel
generowania odpowiednich środków na realizację inwestycji poprzez zaplanowanie w każdym kolejnym roku
nadwyżki budżetowej, tak było w poprzednim roku i tak powinno być w latach następnych. Ponadto przypomniał,
że nie obowiązują już stare współczynniki zadłużenia. Od przyszłego roku będzie obowiązywał nowy wzór, który
był prezentowany przez Panią Skarbnik – Ewę Moszczyńską (red. na wspólnym posiedzeniu komisji).
Zawiadomił, że rzeczywiście będzie taka sytuacja, że tych środków nie będzie dużo, ale wydatki majątkowe,
które przewidują ok. 10 mln zł – to wcale nie jest mała kwota. Zaproponował maksymalne wykorzystanie
środków unijnych, które będą wpływały w drugim rozdaniu. Powiedział, że mało tego, że jest taki współczynnik
(red. chodzi o stare współczynniki), to wynika z zupełnie innych rzeczy, jeżeli pozyskamy pieniądze – ze
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środków unijnych i te środki wejdą w kolejnych latach na inwestycje – one zupełnie inaczej zmieniają
współczynnik zadłużenia. Dodał, że aby planować te większe kwoty na inwestycje, trzeba pozyskać nowe źródła
finansowania, środki będą i trzeba to zrobić i one w tej chwili są. Za przykład podał środki pozyskiwane na
rekultywację wysypiska, a w piątek będzie podpisywana umowa. Nadmienił, że pozyskano również środki na
monitoring. Dodał, że środki unijne dają nam pewne szanse rozwoju i zmieniają niekorzystnie współczynnik.
Poza tym wypowiedział się w sprawie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, które będą coraz mniejsze, ale
nie są zupełnie beznadziejne. Zwrócił uwagę na Wyspę Wielką Żuławę. Poddał pod rozwagę, jak umiejętnie
wykorzystać tą wyspę. Podkreślił, że trzeba zastanowić się jak obniżyć wydatki bieżące, które są zbyt duże.
Zasugerował, by maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów i to w jaki sposób będzie to osiągane - w tej
chwili trudno powiedzieć, ponieważ nie wiadomo, jakie będą dochody z PIT-u i CIT-u, które są dużym
dochodem. Zwrócił uwagę, że zmienia się subwencja ogólna, dotacje celowe. Dodał, że zakłada się, że
z każdym rokiem powinny być coraz większe, bo jeśli mamy w oświacie ponad 34 mln zł wydatków bieżących to jest kwota niesamowicie wysoka. Poinformował, że stanowi to ok. 35% branych z budżetu państwa. Na
zakończenie swojej wypowiedzi zadał pytanie, co zrobić, żeby zmniejszyć wydatki bieżące?
Następnie głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek i powiedział, że z niektórymi zapisami w wieloletniej
prognozie - nie zgadza się. Wypowiedział się w sprawie terenu przy dworcu i powiedział, że chciałby żeby na
tym terenie nieco szybciej ruszyć z inwestycją, przesunąć z 2029 roku na 2019/2020 rok, przeznaczając na to
kwotę 2 mln zł – w 2019 roku – 1 mln zł, w 2020 roku – 1 mln zł. Powiedział, że nie bardzo się zgadza na
inwestycje, które są w mieście, ale nie jesteśmy ich właścicielami. Poinformował, że „nie jest sztuką wydać
pieniądze dla wydania”. Zawiadomił, że nie jest zwolennikiem rozdawnictwa. Podkreślił, że później mamy
problemy, że później nie ma dopływu pieniądza do kasy. Powiedział, że rozumie współpracę między
samorządami, ale mamy budżet a matematyka jest nieubłagalna, liczą się dochody i wydatki. Powiedział:
„Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak ekonomiści”. Zwrócił uwagę, że po chodnikach chodzą ludzie z pustymi
żołądkami, nie mają pracy. Zwrócił uwagę, że jak będzie praca to miasto będzie przyciągać ludzi z zewnątrz,
miasto będzie się zaludniać i moment będzie 50 tys. mieszkańców, ludzie będą zadowoleni z tego co jest
zrobione, ale ktoś musi wykonać tą robotę. Zaproponował, żeby bardziej słuchać ludzi. Powiedział, że nie
będzie blokował pewnych rzeczy i zadeklarował, że wstrzyma się podczas głosowania nad wieloletnią prognozą.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że dla niego to jest zaskoczeniem, że
Pan Radny nawiązał do zagadnienia, którym jest węzeł integracyjny. Wyraził swoje zdziwienie, że Pan Radny
mieszkający na ul. Wojska Polskiego – nie zależy mu na tym. Powiedział, że współpracując jesteśmy w stanie
zrobić zawsze dużo więcej niż pracując samodzielnie. Zwrócił się z pytaniem, dlaczego mamy nie przekazać 1,5
mln zł – to jest nasz interes. Zwrócił uwagę, że Pan Radny jest z Iławy i to będzie zbudowane w naszym
mieście. Nie zgodził się również z wypowiedzią dotyczącą zakładów pracy. Zwrócił uwagę, że wiadomą sprawą
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jest to, że wydaliśmy pieniądze unijne na ul. Ziemowita, którą celowo chce się zbroić, żeby tam powstały
zakłady pracy. Powiedział, że w tej chwili mamy przygotowane tereny pod to, żeby powstawały takie zakłady.
Radny Eugeniusz Dembek odniósł się do powyższej wypowiedzi i poprosił, żeby go źle nie zrozumieć,
że jest przeciwko inwestycji na ul. Wojska Polskiego. Powiedział, że mówimy o skrzyżowaniu, które jest
newralgiczne, trudne, „wypadkotwórcze”. Zwrócił uwagę, że to dotyczy tylko skrzyżowania, a przeorganizowuje
się cały układ organizacyjny, wchodzi się w kompetencje kogoś/czegoś, wchodzimy w koryta zapasowe drogi
krajowej. Dodał, że byłby „ostatnim głupcem”, żeby sprzeciwić się inwestycji na ul. Wojska Polskiego.
Powiedział, że marzyło mu się rondo nakładkowe. Opowiedział się za zrobieniem ronda na skrzyżowaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że dotąd głównie
wydawaliśmy pieniądze „nie nasze”. Powiedział, że ma nadzieję, że wypowiedź radnego słyszeli wszyscy ci,
którzy mieli stłuczkę na tym skrzyżowaniu.
Głos zabrał również Radny Wojciech Szymański i powiedział, że jak najbardziej popiera inwestycje
Burmistrza. Powiedział, że 3 lata temu obiecano mu zająć się ul. Jasielską, ul. Wiejską, ul. 1 Maja – i nie ma nic
o tych terenach ani w budżecie miasta, ani w wieloletniej prognozie finansowej, jakby ten teren nie należał do
Iławy, nie był terenem miasta.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że nie da się wszystkiego wpisać do
wieloletniej prognozy, ponieważ są ograniczone pieniążki. Powiedział, że pewne rzeczy są do zrealizowania
niekoniecznie w takiej formie, ale są inne możliwości wynikające z pewnych rozwiązań w ramach bieżącego
utrzymania. Zaproponował rozmawiać z właścicielami terenu, którymi często są spółdzielnie mieszkaniowe.
d) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta na lata 2014-2029
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski w obecności 18 radnych poddał pod
głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy
na lata 2014-2029, w wyniku którego 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” i 16 głosami
„za” podjęto uchwałę.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
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Ad. 5. Uchwalenie budżetu miasta na 2014 rok
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały budżetowej
w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że Radni już wcześniej
otrzymali ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej w formie jednolitego tekstu wraz z uzasadnieniem.
b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
Na wniosek Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierza Ptasznika, opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej odczytała Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska. Treść odczytywanej opinii z dnia
16.12.2013 r. znajduje się w poniższym załączniku do niniejszego protokołu.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nr RIO.VIII-0120-750/13
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

c) Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu uzasadnienia (opinii)
do przedkładanego projektu uchwały budżetowej
Przedmiotowa opinia została odczytana podczas omawiania projektu uchwały w sprawie budżetu
miasta Iławy na 2014 rok w punkcie Ad. 4 b).
d) Dyskusja
Jako pierwszy w przedmiotowej sprawie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej
Pankowski. Powiedział, że budżet jest trudny, a zbyt optymistyczny budżet „runie po pół roku”. Dodał, że
fachowcy mówią, że zbyt pesymistyczny budżet również nie jest dobry, ponieważ zaniża się dochody, a przez to
nie daje się możliwości rozwojowi miasta. Wypowiedział się w sprawie dochodów własnych. Powiedział, że
wiele miasta – jak wynika z literatury typu Iławy, ok. 40-50% stanowią dochody własne, natomiast Iława ma
55,6%. Powiedział, że jest to realne, jeżeli popatrzymy na założenia, to na rok 2014 zostały podniesione
podatki o ok. 1,3%, jeżeli ta liczba byłaby większa, byłoby to niebezpieczne. Zwrócił uwagę, że w tych
dochodach ważny jest podatek od nieruchomości, który wzrósł o 0,9 %. Powiedział, że jest to wyciągnięcie ręki
do biznesu, przedsiębiorców, do tych, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność. Podkreślił, że to nie jest wielka
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podwyżka. Powiedział również, że pozytywny wpływ na dochody miała rozważna decyzja Pana Burmistrza, jeśli
chodzi o stosowanie ulg, odroczeń płatności albo zwolnień. Powiedział, że niektórzy fachowcy twierdzą, że te
decyzje są instrumentem polityki proinwestycyjnej, pomagają bowiem utrzymać się na rynku. Powiedział, że inni
twierdzą, że są to ujemne wpływy, bo nie wpływają pieniądze do budżetu. Wypowiedział się również w sprawie
wydatków i powiedział, że wydatki to koncert życzeń, a w naszym budżecie jest to wyważona decyzja. Dodał, że
z literatury wie, co obserwuje się również w innych samorządach, że przesuwa się raty płatności pożyczki na
lata następne. Powiedział, że większość twierdzi, że jest to niemoralne. Zwrócił uwagę, że w tym roku
wpłaciliśmy pokaźną kwotę 7 mln zł. Nadmienił, że mimo trudnych czasów, trudnej sytuacji finansowej,
spłacamy zadłużenia – jest to pozytywne zjawisko. Dodał, że w naszym projekcie budżetu mamy zapisanych
kilka inwestycji, istotnych dla mieszkańców miasta. Jako jedną z najważniejszych inwestycji wskazał monitoring,
który jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Inną rzeczą jest płynność i poprawa
bezpieczeństwa na drogach, ponieważ powstaje węzeł drogowy, dzięki czemu raz na zawsze rozwiązana
zostanie sytuacja na skrzyżowaniu ul. Andersa, ul. Wojska Polskiego i ul. Ogrodowa. Zrobi się należyty
porządek przy dworcu. Dodał również, że miasto buduje miejsca postojowe, będzie nowa organizacja ruchu,
przede wszystkim na ul. Sobieskiego. Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedział: „Miasto mówi NIE strefie
płatnego parkowania, a miasto robi coś więcej”. Ponadto poruszył kwestię niskich podatków, a także brak
podwyżki cen wody i ścieków w 2014 roku.
Jako kolejny głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek i wypowiedział się w sprawie braku podwyżek na
wodę i na ścieki na 2014 rok. Powiedział, że to nie jest zasługa nasza, moja - tylko Pana Prezesa, który potrafi
poprowadzić tak spółkę, inwestycje – w ten sposób są pokrywane koszty. Poruszył sprawę dotyczącą trudnej
sytuację w obszarze ul. Wojska Polskiego, ul. Wyszyńskiego, ludzie nie wiedzą gdzie postawić samochody,
gdzie szukać swojego miejsca postoju. Podkreślił, że nie ujęto tych terenów w budżecie. Zwrócił się z pytaniem,
dlaczego nie ujęto ul. Radomskiej, ul. Górnej, ul. Podleśnej? Zapytał, czy nie warto byłoby ująć ważniejszych
punktów w tym mieście na przykład kosztem ul. Bydgoskiej? Podkreślił, że trzeba ciąć wydatki i koszty.
Powiedział, że trzeba się przyjrzeć, gdzie można zaoszczędzić pieniądze. Powiedział, że gdyby nie Radna
Michalewska, to jego ulica byłaby niewpisana. Zwrócił uwagę, że trzeba zrobić sięgacze. Dodał, że od 84’ roku
mieszka w Iławie. Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że dużo Pan robi i zadeklarował, że wstrzyma się
od głosu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik i powiedział, że po sesji
zaprowadzi Radnego Dembka na ul. Barlickiego.
Radny Lech Żendarski zwrócił uwagę, że pomimo trudnego budżetu na 2014 rok, wzrosła pomoc dla
organizacji pozarządowych. Podziękował.
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Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że nie zgadza się ze wskaźnikami dotyczącymi podatków, opłat
lokalnych. Powiedział, że osiągnęliśmy naprawdę maksymalne wskaźniki i szkoda, że to odbywa się kosztem
mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej. Powiedział, że pod tym względem jesteśmy trochę nieprzychylni
naszej wspólnocie, wskaźniki mamy na poziomie wielkomiejskich środowisk i dużych miast. Wyraził swoje
zaniepokojenie, że w pierwotnej wersji budżetu - tej z listopada, jest różnica co do drugiej wersji o ok. 3,5 mln zł
w związku z dochodami osiąganymi przez naszą gminę z tytułu podatku od osób fizycznych. Powiedział, że
zdaje sobie sprawę, że ta zamiana związana jest z pismem Ministra Finansów. Powiedział, że „w sytuacji kiedy
dochody do budżetu państwa maleją, bo z roku na rok maleją, gdzie maleją dochody o 2 mld z tytułu podatku od
osób fizycznych w budżecie państwa, a tu nagle rośnie nam o 9,5 mln zł, to ta część to niespełna 40%
przypadająca ustawowo na gminę. Natomiast ogólnie 37,53% to daje 9,5 mln zł , także to jest spokojnie 800 tys.
zł na miesiąc”. Powiedział, że wskaźniki makroekonomiczne, które stawały się założeniami do budżetu
wielokrotnie były korygowane. Wyraził swoją wątpliwość co do powyższej pozycji w budżecie miasta.
Zadeklarował się, że nie będzie się wstrzymywał podczas głosowania.
Następnie w odniesieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrała Skarbnik Miasta Iławy – Ewa
Moszczyńska i powiedziała, że w projekcie budżetu w listopadzie udział gmin w podatkach planowany był na
kwotę 21 mln 18 tys. 880 zł, natomiast w budżecie, który ma być dziś uchwalony widnieje kwota 21 mln 668
tys. 880 zł, więc kwotę zwiększono o 650 tys. zł.
W przedmiotowej sprawie głos zabrał również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iławie –
Edward Bojko. Powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Radnego Przybyły. Zawiadomił, że jest bardzo
zadowolony, że bierzemy kredyty. Zwrócił uwagę, że patrząc na plan przyszłego roku, że od czasu kiedy
powstał samorząd iławski nie było zaplanowanych tyle inwestycji drogowych, nawet w latach najlepszych (lata
90, kiedy dochody miasta były większe). Podkreślił, że kredyty trzeba brać i sensownie je wykorzystywać.
Złożył podziękowanie Burmistrzowi i wszystkim służbom, szczególnie wydziałowi finansowemu za wzorowe
panowanie nad finansami miasta, całemu zespołowi z wydziału budownictwa, że sensownie projektują.
Podziękował również tym, którzy sporządzają wnioski. Zaalarmował, że czas korzystania ze środków unijnych
może się skończyć, będą wchodzić do Unii kraje byłego Związku Radzieckiego, które będą się domagać
środków i wtedy nie będziemy mogli z tego korzystać. Ponadto wyraził również swoje niezadowolenie w związku
z tym, że nie uwzględniono jego próśb o rozszerzenie projektu budowy drogi ul. 1 Maja do lasu. Powiedział, że
ma nadzieję, że przy zleceniu projektu na ul. Wodnej, może to być poszerzone o powyższy obszar. Wskazał
skąd można pozyskać środki na powyższy cel: Dział 600, 750, 750 pkt 2, szczególnie 710 itp. Kolejna sprawa
poruszana przez Radnego od 3 lat dotyczyła tworzenia budżetu obywatelskiego. Zaproponował, by w przyszłym
roku, podobnie jak 70% gmin wiejskich wdrożyć to w życie i uaktywnić mieszkańców, społeczeństwo. Dodał, że
to nie muszą być ogromne środki.
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Radny Jerzy Ewertowski ponownie zabrał głos i powiedział, że w pierwotnym projekcie budżetu pod
kolumną przewidywane wykonanie w 2013 roku widnieje kwota ok. 18 mln zł, zaś najnowszy plan zawiera kwotę
21 mln 668 tys. zł. Podkreślił, że różnica wynosi 3,5 mln zł.
Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska wyjaśniła, że nie odnosimy się już do przewidywanego
wykonania tylko do projektu. Powiedziała, że w projekcie na 2014 rok uwzględniono kwotę 21 mln zł, natomiast
w budżecie mamy 21 mln 668 tys. zł. Zwróciła uwagę, że przewidywane wykonanie planowane było na dzień 31
sierpnia 2013 r. i na podstawie tych danych ustalane było przewidywane wykonanie roku 2013r., ono dzisiaj jest
już inne.
e) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski w obecności 18 radnych poddał pod
głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2014 rok, w wyniku
którego 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” i 16 głosami „za” podjęto uchwałę.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Iławy na 2014 rok
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2029
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił przewodniczących
poszczególnych komisji o zaprezentowanie opinii w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Przedstawiciele komisji przedstawili opinie z poszczególnych posiedzeń:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

a)

ZMIAN W

WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

MIASTA NA LATA 2013-2029

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

16.12.2013

11.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POPRAWEK
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SPOŁECZNEJ
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W przedmiotowej sprawie głos zabrała Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska i dodała, że
w stosunku do zmian zaprezentowanych podczas komisji, zwiększono środki o kwotę 60 350 zł po stronie
dochodów oraz wydatków. Wyjaśniła, że jest to związane ze wzrostem dochodów na wyżywienie w stołówkach
szkolnych i przedszkolach.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2029
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Rada Miejska w Iławie w obecności 18 radnych pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2029.
b) zmian w budżecie miasta na 2013 rok
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

b)

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

16.12.2013

11.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POPRAWEK
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SPOŁECZNEJ
12.12.2013
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W przedmiotowej sprawie głos zabrała Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska i dodała, że
w stosunku do zmian zaprezentowanych na komisji, zwiększono dochody – o 60 350 zł, natomiast pozostałe
zmiany dokonywane są w obrębie posiadanych środków finansowych.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 18 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2013 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum
Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom
kultury
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

c)

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

16.12.2013

11.12.2013

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
12.12.2013

ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PODZIAŁU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY IŁAWSKIEGO

CENTRUM KULTURY ORAZ NADANIA STATUTÓW
UTWORZONYM

W

WYNIKU

PODZIAŁU

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

1 „WSTRZYMUJĄCY”

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

W przedmiotowej sprawie głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik. Poinformował,
że przedmiotowy projekt uchwały był szczegółowo omawiamy podczas posiedzeń komisji. Dodał, że podjęcie
uchwały podyktowane jest chęcią wyłączenia regulaminu organizacyjnego wpisanego w statut jednostki, który
blokuje podjęcie pewnych działań prowadzonych przez Pana Dyrektora ICK. Nadmienił, że przemawiają za tym
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argumenty natury prawnej jak i organizacyjnej. Wyjaśnił, że chodzi o § 4 ust. 8 statutu, którego zapis będzie
uchylony w uchwale, wskazują na to wyroki sądów administracyjnych m.in. w Opolu i rozstrzygnięcia nadzorcze
Wojewody Dolnośląskiego odnoszące się do tej kwestii.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego
Centrum Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom kultury
stanowi załącznik nr 14 do protokołu
ZMIANA QUORUM – ZA ZGODĄ PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE – ROMANA GROSZKOWSKIEGO, OBRADY
OPUŚCIŁ RADNY WOJCIECH SZYMAŃSKI. AKTUALNY STAN OSOBOWY STANOWI 17 RADNYCH.

Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum Kultury
oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom kultury.
d) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
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KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

d) UCHWALENIA
PROFILAKTYKI

MIEJSKIEGO
I

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

PROGRAMU

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK,

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

1 „WSTRZYMUJĄCY”

Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, program ten realizowany jest poprzez 7
zadań. Poinformował, że na ten cel przeznaczono ponad 600 tys. zł. Zadanie, które pochłania najwięcej
pieniędzy bo aż 182 tys. zł. to zadanie dotyczące prowadzenia działań profilaktyczno – wychowawczych
w OPPUiPR, działań informacyjnych, edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
– w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć profilaktycznych. Zwrócił uwagę na badania
prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, z którego wynika, że ok. 20% dzieci w wieku
12-17 lat nadużywa alkoholu - na terenie Polski, Warmii i Mazur. Poinformował, że na skutek nadużywania
alkoholu doznają oni poważnych szkód wpływających na ich rozwój psychiczny, fizyczny, moralny. Dodał, że
obniża się wiek inicjacji alkoholowej, pierwszy kontakt z alkoholem – przed ukończeniem 12 roku życia (64,6%),
pomiędzy 13 a 15 rokiem życia (ok. 31%), (4,5%) pierwszy kontakt z alkoholem w starszym wieku.
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych - pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
e) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
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Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

e) UCHWALENIA

MIEJSKIEGO

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014
ROK

GOSPODARCZEGO,

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

1 „WSTRZYMUJĄCY”

Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik zwrócił uwagę na dwa podstawowe fakty płynące
z raportu, wspomnianego wcześniej podczas omawiania powyższej uchwały: utrzymuje się bardzo wysoki
poziom wskaźników dotyczący używania środków narkotyzujących w klasach 3 gimnazjalnych, narkotyki są
mniej dostępne niż alkohol, ale blisko 40% 15- latków, zna miejsca, gdzie można kupić marihuanę lub haszysz.
Poinformował, że program ten opiera się na 4 zadaniach, a na ich realizacje przewidziano 50 tys. zł. Największą
kwotę – 26 tys. zł. zaplanowano na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, także pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w której
występuje problem narkomanii.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 18 radnych - pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
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f) dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu październiku.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

f)

DZIERŻAWY

NIERUCHOMOŚCI,

STANOWIĄCYCH

WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

16.12.2013

11.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POPRAWEK

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
12.12.2013

W uzupełnieniu informacji przedstawionych na komisji głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że przedmiotem tej uchwały przedłużenie dotychczasowych umów dzierżaw
nieruchomości na okres 3 lat – od 01.01.2014-01.01.2016. Dodał, że dzierżawa ta dotyczy nieruchomości
gruntowych położonych na 8 działkach o różnych powierzchniach od 51 m.kw. do 14 arów i 4 lokali użytkowych.
Dodał, że inne podmioty nie są zainteresowane przedmiotowymi nieruchomościami, w związku z czym
odstępuje się od trybu przetargowego.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława.
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g) komunalizacji nieruchomości na terenie miasta Iławy
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu październiku.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

g) KOMUNALIZACJI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE
MIASTA IŁAWY

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POPRAWEK

W uzupełnieniu informacji przedstawionych na komisji głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały dotyczy gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa. Dodał, że przedmiotem niniejszej uchwały są 3 nieruchomości położone przy ul. Narutowicza,
ul. Barlickiego oraz ul. Kościuszki. Wyjaśnił, że komunalizacja wynika z budowy ścieżek pieszo – rowerowych,
zmianą linii brzegowej na ul. Sienkiewicza oraz uregulowaniem stanu prawnego nieczynnego kanału
młyńskiego.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie komunalizacji nieruchomości na terenie miasta Iławy
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
komunalizacji nieruchomości na terenie miasta Iławy.
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h) uchwalenia dyżurów radnych Rady Miejskiej w Iławie na I półrocze 2014 roku
W przedmiotowej sprawie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman
Groszkowski i powiedział, że dyżury radnych jest jedna z forma kontaktu z mieszkańcami miasta, jaką przyjęto.
Dodał, że rozumie, że nie jest to doskonałe rozwiązanie, ale póki co nie ma wypracowanego innego.
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w grudniu. Komisje nie
wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POPRAWEK

h) UCHWALENIA DYŻURÓW RADNYCH RADY
MIEJSKIEJ W IŁAWIE NA I PÓŁROCZE 2014
ROKU

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie uchwalenia dyżurów radnych Rady Miejskiej w Iławie na I półrocze 2014 roku stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia dyżurów radnych Rady Miejskiej w Iławie na I półrocze 2014 roku.
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i) zlecenia zbadania skargi na bezczynność Burmistrza miasta Iławy
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu grudniu.
Komisje nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

i)

ZLECENIE

ZBADANIA

SKARGI

NA

BEZCZYNNOŚĆ BURMISTRZA MIASTA IŁAWY

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

1 „WSTRZYMUJĄCY”

Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz zabrał głos w przedmiotowej sprawie
i wyjaśnił, że sprawa ta ma związek z uchwalonym przez Radę planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy. Dodał, że z jednej strony plan ten wprowadził ład przestrzenny miasta, a z drugiej ograniczył
prawa właścicieli nieruchomości w mieście Iława do swobodnego dysponowania swoimi nieruchomościami –
tereny zaplanowane pod parkingi, drogi publiczne, zieleń izolacyjną. Wyjaśnił, że każdy właściciel
nieruchomości może dochodzić swoich roszczeń poprzez składanie wniosków o odszkodowanie z tytułu, że nie
mogą swobodnie gospodarować terenem. Powiedział, że istnieje również sposób – jeżeli tylko część
nieruchomości podlega np. pod drogi publiczne, można występować o podział nieruchomości, w wyniku którego
tereny te - po uprawomocnieniu się decyzji o podziale, przechodzą na mocy prawa na własność gminy za
odszkodowaniem. Przekazał informację, że od momentu obowiązywania nowego planu, wydano decyzje za
kwotę ok. 640 tys. zł. Poinformował, że w tym konkretnym przypadku próbuje się to robić metodą podziału, cała
nieruchomość przewidziana jest pod drogę publiczną, stąd przy zawiłości tej sprawy swoje roszczenia można
zaspokajać inną drogą – taką, którą przewiduje ustawa o planowaniu przestrzennym, lecz nie poprzez podział.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski i powiedział,
że w tej sytuacji kierujemy się § 69 statutu, który wskazuje iż skarga powinna być przekazana komisji do
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rozpatrzenia, w tym przypadku Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzy skargę i propozycje rozwiązania skargi
przedstawi w formie uchwały.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zlecenia zbadania skargi na bezczynność Burmistrza miasta Iławy
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – pozytywnie przy 16 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie zlecenia zbadania skargi na bezczynność Burmistrza
miasta Iławy.
j) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski wyjaśnił, że projekt uchwały nie był
omawiany podczas posiedzeń komisji stałych, ponieważ podczas konstrukcji planu pracy Rady, by zapobiec
dublowaniu się tematów, kierowano się planami pracy poszczególnych komisji. Dodał, że komisje tworząc plany
pracy przyjęły dwie różne filozofie. Powiedział, że dwie komisje stałe opracowały plan pracy tylko do
października, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – do grudnia, plan pracy Rady – również
przewiduje tematykę do grudnia.
. Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

j)

UCHWALENIA PLANU PRACY

2014 ROK

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

16.12.2013

11.12.2013

NIE OPINIOWANO

NIE OPINIOWANO

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ
12.12.2013

RADY MIEJSKIEJ NA

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
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Uchwała w sprawie stawek uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.
k) uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2014 rok
Niniejszy projekt uchwały nie był omawiany przez poszczególne komisje stałe. Komisje stałe podczas
posiedzeń wypracowywały plany pracy swoich komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski dodał, że zgodnie z regulaminem
pracy Rady, plany pracy komisji Rady Miejskiej przyjmowane są w formie uchwały (§ 8 Regulaminu pracy
Rady).
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

k) UCHWALENIA

PLANÓW

PRACY

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

NIE OPINIOWANO

NIE OPINIOWANO

NIE OPINIOWANO

KOMISJI

PROBLEMOWYCH RADY MIEJSKIEJ NA 2014
ROK

W sprawie powyższego projektu uchwały głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Edward Bojko zapytał, czy przedstawione plany
pracy nie powinny być planami rocznymi?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zabrał głos w przedmiotowej
sprawie i powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełnić te plany pracy, poza tym nowa Rada
poradzi sobie z tym problemem.
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Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu niniejszej
uchwały.
Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2014 rok
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – 17 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2014 rok.
l) zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej
Niniejszy projekt uchwały nie był omawiany przez poszczególne komisje stałe. Komisje stałe podczas
posiedzeń wypracowywały sprawozdania z pracy swoich komisji. Sprawozdania z działalności poszczególnych
komisji przyjmowane są – podobnie jak plany pracy komisji - uchwałą (§ 8 Regulaminu pracy Rady).
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

l)

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

NIE OPINIOWANO

NIE OPINIOWANO

NIE OPINIOWANO

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEJ

STAŁYCH

KOMISJI

RADY

W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu niniejszej
uchwały.
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – 16 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2014 rok.
m) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany przez wszystkie Komisje Problemowe Rady Miejskiej
w Iławie.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POZYTYWNIE BEZ

POPRAWEK

POPRAWEK

POPRAWEK

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

m) UPOWAŻNIENIA

DYREKTORA

MIEJSKIEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁAWIE
DO ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że z dniem 1 stycznia 2014r. osoby, które
otrzymują dodatek mieszkaniowy będą mogły skorzystać z dodatkowej formy pomocy – dodatku
energetycznego. Dodał, że jest to związane ze zmianą ustawy prawo energetyczne. Zwrócił uwagę,
że rozszerza się katalog zadań realizowanych przez MOPS. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformował,
że na terenie Iławy takich rodzin (otrzymujących dodatek mieszkaniowy) jest 280. Zawiadomił, że na ten cel, na
okres pierwszego kwartału planuje się przeznaczenie kwoty 13 tys. zł.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
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Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu niniejszej
uchwały.
Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – 17 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
n) dokonania zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Projekt uchwały był omawiany przez wszystkie Komisje Problemowe Rady Miejskiej za wyjątkiem
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Podjęcie niniejszej uchwały jest podyktowany powyższym
projektem uchwały. Celowość podjęcia przedmiotowej uchwały wyjaśnia uzasadnienie stanowiące załącznik do
uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
KOMISJA ROZWOJU

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

n) DOKONANIA ZMIAN W STATUCIE MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁAWIE

GOSPODARCZEGO,

KOMISJA OŚWIATY,

KOMISJA

BUDŻETU

KULTURY SPORTU

PROBLEMATYKI

I FINANSÓW

I TURYSTYKI

SPOŁECZNEJ

16.12.2013

11.12.2013

12.12.2013

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

NIE OPINIOWANO

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik, że wprowadza się nowe zadania, a statut, który
został przyjęty uchwałą nr XXIX/269/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 listopada 2012 roku, nie ujmuje takich
czynności związanych z płaceniem, przyznawaniem dodatków energetycznych – stąd zmiana statutu.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
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Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Uchwała w sprawie dokonania zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 17 radnych – 17 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie dokonania
zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE ZARZĄDZIŁ 15 MINUT PRZERWY W OBRADACH.
ZMIANA QUORUM – ZA ZGODĄ PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE – ROMANA GROSZKOWSKIEGO, OBRADY
OPUŚCIŁ RADNY GERHARD DRAPIEWSKI ORAZ RADNA JOLANTA MICHALEWSKA. AKTUALNY STAN OSOBOWY STANOWI 15
RADNYCH.

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski poinformował, że radni otrzymali pisemne
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy za okres od dnia 20.11 - 11.12.2013.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta Iławy i Urzędu Miasta za okres
20.11 - 11.12.2013 stanowi załącznik nr 26 do protokołu
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik przekazał informacje dotyczące pozyskania kolejnych
środków unijnych dla miasta. Poinformował, że w czerwcu tego roku przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie projektu "Iława online - etap 1: bezpieczeństwo i informacja – dodał, ze pod tym występuje
również monitoring. Szacowana wartość projektu to ponad 850 tysięcy złotych, dotacja wyniesie w tym
przypadku 720 tysięcy złotych - to jest aż 85% kosztów kwalifikowanych. Nadmienił, że projekt zakłada
wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego prace służb - czyli monitoringu miejskiego - oraz
elektronicznego obiegu dokumentów i aplikacji mobilnych dla mieszkańców, wspomagających kontakt urzędu
z mieszkańcami Iławy. Planowane do wdrożenia platformy aplikacyjne pozwolą natomiast na bezpieczne
gromadzenie danych, zagwarantują sprawny do nich dostęp oraz ich wymianę, co pozwoli także zmniejszyć
koszty funkcjonowania administracji publicznej. 20 grudnia tego roku - a więc za dwa dni nastąpi podpisanie
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umowy o dofinansowanie tego projektu. Zadanie realizowane będzie w 2014 roku, a jeśli nie zdążymy to na
początku 2015.
Kolejna informacja dotyczyła przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
"Rekultywacja składowiska odpadów w Iławie" (w listopadzie). Szacowana wartość projektu wynosi 5,8 milionów
złotych, dofinansowanie ze środków unijnych to 4,6 miliona złotych, a więc 80% kosztów kwalifikowanych.
Dodał, że przewiduje się, że zadanie realizowane będzie do 2015 roku. Rekultywacja składowiska będzie
polegać na ukształtowaniu terenu, ograniczeniu dalszego negatywnego oddziaływania składowiska na
środowisko, odtworzeniu warstwy glebowej i zadarnieniu oraz uporządkowaniu terenu wokół składowiska.
Nadmienił, że być może na skutek rozstrzygniętego przetargu, będą oszczędności. Ponadto zabrał głos
w sprawie renowacji „Starego Miasta”.
Ponadto przekazał informacje dotyczące kampanii promocyjnej „Jeziorak jednym z 7 nowych cudów
Polski”, realizowanej przez Urząd Miasta Iławy w 2012 i 2013 roku. Dodał, że uzyskano nominację do nagrody
KOGUTA w kategorii Lider Promocji za przeprowadzenie skutecznej kampanii wizerunkowej Iławy i jeziora
Jeziorak na rynku krajowym. Wyjaśnił, że Koguty są statuetkami wręczanymi wyróżniającym się miastom
i regionom, które swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz dobra ogólnego pokazują, na czym polega idea
odpowiedzialnej promocji. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w marcu przyszłego roku w czasie
najważniejszej imprezy promocyjnej, jaka odbywa się w Polsce: Centrum Kultury i Promocji Miast i Regionów,
które w 2014 roku odbędzie się w Płocku. Przypomniał, że w listopadzie Urząd Miasta Iławy uzyskał główną
nagrodę samorządu województwa za tę samą kampanię w czasie Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii
i Mazur. Iławę uznano wtedy – na podstawie badań skuteczności promocyjnej – za najlepiej i najskuteczniej
promujące się miasto w naszym województwie. Podziękował Wydziałowi Promocji i Współpracy z Zagranicą za
odniesienie powyższego sukcesu.
W sprawie zaprezentowanego sprawozdania nie podjęto dyskusji.
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych oraz Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania – zrealizowane
wspólnie
PUNKT 11 ORAZ 12 PORZĄDKU OBRAD ZOSTAŁ ZREALIZOWANY WSPÓLNIE.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja pisemna od Radnego Andrzeja Pankowskiego, na którą zostanie
udzielona ustna odpowiedź podczas dzisiejszej sesji.
Treść przedmiotowej interpelacji została odczytana przez Burmistrza Miasta Iławy – Włodzimierza
Ptasznika w następującym brzmieniu: <<Na ulicach naszego miasta stwierdza się wciąż dużą ilość kolizji
i wypadków. Przyczyn jest wiele. Jedną z nich jest nadmiar różnych informacji w postaci tablic informacyjnych
i reklam w pasie drogowym, a szczególnie w miejscach gdzie koncentracja kierowców musi być na najwyższym
poziomie. Ponadto następuje zaśmiecanie przestrzeni publicznej miasta. Moja interpelacja zmierza do tego,
by podjąć działania w celu prawnego uporządkowania tego problemu. Uzasadnienie istotnego znaczenia dla
miasta i jego mieszkańców: 1. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. 2. Zyska krajobraz miejski.
3. Ułatwi się podejmowanie decyzji urzędnikom przy stawiamy reklam. >>
Powyższa interpelacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Interpelacja pisemna Radnego Andrzeja Pankowskiego
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odniósł się do treści złożonej interpelacji i powiedział,
że trudno się nie zgodzić z tym, że jest to problemem. Nadmienił, że podczas pobytu w Bawarii, to w dzień tego
nie widać, ale wieczorami, kiedy zapalały się reklamy, one pokazywały jak faktycznie się funkcjonuje.
Powiedział, że w niektórych przypadkach jest to uciążliwe zjawisko, lecz w niektórych przypadkach przynosi to
dochody mieszkańcom. Poinformował, że 38% mieszkańców jest z tego tytułu niezadowolonych, w Krakowie
jest ponad 55%, zaś w Polsce 14%, ok. 64% jest obojętnych reklamom. Powiedział, że umieszczanie reklam np.
na ścianach różnych domów mieszkalnych przynosi określone korzyści ludziom, ale jednocześnie odciąga
uwagę kierowców, którzy jeżdżą i przyglądają się reklamom, to nie jest bezpieczne. Powiedział, że ta
interpelacja jest słuszna i można pokusić się o przygotowanie pewnego projektu uchwały. Podkreślił, że tą
sprawą powinien też zająć się jakiś specjalista, architekt miasta, plastyk, bo z pewnością sympatyczniej by nam
się mieszkało w takim mieście, gdyby reklamy były uporządkowane ilościowo, jakościowo i wielkościowo.
Powiedział, że przygotowanie takiej uchwały mogłoby się zakończyć sukcesem, gdybyśmy uwzględnili w niej to
co aktualnie jest przygotowywane w kancelarii prezydenta - projekt ustawy o ochronie krajobrazu i w tym
projekcie jest również mowa o krajobrazie miejskim w tym chodzi również o Iławę.
Następnie Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odniósł się do zapytań Radnej Anny
Zakrzewskiej złożonych podczas poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Iławie.
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Odpowiedzi udzielono na zapytania Radnej Anny Zakrzewskiej, sformułowane podczas ostatniej Sesji
Rady Miejskiej (XLIV). Pogrubioną czcionką wyróżniono treść zapytań Radnej.
Udzielił następujących odpowiedzi na powyższe zapytania.
<<1. Zainspirowana artykułem „Sprzedaż bez paragonu” zamieszczonym w 47 numerze „Kuriera
Iławskiego” z dnia 20 listopada 2013 roku, proszę o publiczne wyjaśnienie podstaw prawnych, na
podstawie których kierowcy autobusów miejskich, nie muszą mieć kas fiskalnych sprzedając bilety po
wyższej cenie.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 roku, na które w Kurierze powołuje się
Prezes Spółki Pan Orzechowski zwalnia z używania kas fiskalnych w przypadku pobierania ceny
urzędowej, ustalonej przez gminę.
Ponieważ ZKM to spółka miejska, należy zatem wykazać w którym miejscu obowiązującej
uchwały NR XXI/224/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku Rady Miejskiej w Iławie, jest zapis o możliwości
pobierania wyższych cen za bilety przez kierowców autobusów.
Wg pozyskanych informacji w Warszawie i Gdańsku, bilet kupiony w biletoamcie, kiosku czy
autobusie kosztuje tyle samo. Proszę o przedstawienie interpretacji podatkowej z Urzędu Skarbowego
w tej sprawie>>.
Ad.1. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi do ustawy,
transport lądowy pasażerski i podmiejski, dla którego ceny urzędowe ustala rada gminy lub związek komunalny,
jest zwolniony z ewidencjonowania sprzedaży biletów przez kasy fiskalne.
Ostatnio podjęta uchwała Nr XXI/224/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku była uchwałą zmieniającą
w części dotyczącej cen biletów w/g załącznika do uchwały. Nie zmieniano natomiast opłat dodatkowych
i specjalnych. W uchwale zmieniającej nie zapisano, że uchyla się lub traci moc zapis dotyczący opłat
dodatkowych i specjalnych. Wobec powyższego, aby ustalić całość regulacji dotyczącej komunikacji miejskiej,
należy prześledzić brzmienie wszystkich kolejno podejmowanych uchwał zmieniających. Z uwagi na to, że
uchwała Nr XXI/224/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku swoim brzmieniem nie obejmuje opłat dodatkowych
i specjalnych należy przyjąć, że opłaty dodatkowe obowiązują według brzmienia uchwały Nr XI/123/11 r. z dnia
31 sierpnia 2011 r.
<<2.Czy były w tym roku podwyżki płac dla pracowników urzędu, czy były premie i czy planuje
Pan podwyżki w przyszłym roku?>>
Ad.2. W roku 2013 w Urzędzie Miasta Iławy nie odnotowano systemowych podwyżek płac oraz premii
dla zatrudnionych w nim pracowników.
W projekcie budżetu na rok 2014 nie zaplanowano podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta Iławy.
Mając jednak na względzie wnioski radnych w tym zakresie, rozważana jest możliwość przyznania podwyżek
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płac, jednakże wszystkim pracownikom podległych jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Iława.
Ewentualne wprowadzenie podwyżek możliwe będzie po przeprowadzeniu analizy realizacji budżetu
w I kwartale roku 2014. Stosowna propozycja będzie oczywiście przedstawiona Radzie Miasta Iławy do
akceptacji. Dodał, że w rankingu wydatków na administrację w Polsce, znaleźliśmy się na 2 miejscu
z najniższymi wydatkami na wspomnianą administrację. Powiedział, że dla niego jest to pewien niedosyt,
ponieważ że to, że jesteśmy na 2 miejscu świadczy o tym, że pracownicy są źle opłacani, będąc na 2 miejscu
można się po części chlubić, że jesteśmy jednym z najtańszych samorządów. Na zakończenie swojej
wypowiedzi w tej sprawie powiedział, że zdaje sobie sprawę, że za dobrą pracę należy się godziwa zapłata.
Zwrócił się do Radnej Anny Zakrzewskiej i zapytał, czy Radna jest „za” podwyżkami czy „przeciw”?
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że jest związkowcem i jest „za” podwyżkami dla pracowników.
<<3. W związku z tym, że Pan Burmistrz poinformował radnych o wniosku właściciela działki
185/48 o zmianie planu zagospodarowania, zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi kserokopii
tego wniosku, w celu zapoznania się z oczekiwaniami Spółdzielni Mieszkaniowej Praca. Nie otrzymałam
takiego dokumentu. W odpowiedzi Burmistrza stwierdził, że chce uporządkować istniejący stan czyli
zalegalizować inwestycję wykonaną niezgodnie z planem zagospodarowania obowiązującym w trakcie
realizacji.
Uważam, że Burmistrz jako osoba, która nadzoruje przestrzeganie prawa miejscowego (tj. planu
zagospodarowania) powinien wyciągnąć konsekwencje od inwestora a nie, na dodatek bez jego
wniosku, dokonywać zmian w planie, które zalegalizują działania niezgodne z planem.
Czy właściciel działki 185/48 będzie przedstawiał radnym, tak jak to inni czynili ( Piotr Szostak,
IZNS) cel zmiany planu i opinię pana Hoffmanna?
Jaki jest cel Pana działania, czy chce Pan żeby radni popierali nielegalne działania inwestorów,
czy żeby się temu sprzeciwili?>>
Ad. 3. W odpowiedzi na kolejne zapytanie odpowiedział, że od inwestora nie wpłynął wniosek o zmianę
w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 185/48 obręb 10 (przy ul. Sobieskiego, przy torach
kolejowych). Burmistrz Miasta mając na uwadze wielokrotne zapytania Pani dotyczące zagospodarowania ww.
terenu, dokonał analizy, która pozwoliła powziąć decyzję o zasadności przystąpienia do zmian dla tego obszaru.
Korzystając ze swych ustawowych uprawnień wynikających z ustaw o samorządzie gminnym i o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Miasta przedłożył na sesji w dniu 25 września 2013 projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B obejmującej działkę nr 185/48, działkę nr 165
i fragment działki nr 185/54 obręb 10. Podjęta Uchwała Nr XLI/422/13 stanowi zatem wyraz woli Rady względem
kształtowania przestrzeni na terenie miasta. Dodał, że w związku z tym, że Burmistrz jest władzą wykonawczą,
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jest zobowiązany do tego, co Radni proponują w uchwale. Dodał, że zależy mu na tym, aby naprawić to, co
może być złem, a podjęciem wspomnianej uchwały Państwo potwierdziliście, że też chcecie tego samego.
<<4. Dlaczego pan Burmistrz pozwala na bezkarne korzystanie Spółdzielni Praca z terenu, który
posiadamy w wyniku zamiany ze wspólnotą „Chatka” ?>>
Ad.4. Ze Wspólnotą „Chatka” zawarta została umowa wzajemnego użyczenia terenów: z jednej strony
parkingu miejskiego przy budynku Grunwaldzka 3 - na rzecz Wspólnoty za udostępnienie terenu będącego
własnością Wspólnoty a wchodzącego w części w skład drogi osiedlowej oraz w części w skład parkingu przy
budynku przy ul. Grunwaldzka 5 - należącego do SM „Praca”. Ma to charakter doraźny, wynegocjowany
„w pakiecie” do czasu prawnego uregulowania spraw własnościowych uwzględniając w tym również interes
mieszkańców budynku Grunwaldzka 1 - należącego do SM „Przyszłość”.
<<5. W piśmie IŚM.6840.3.2013 z dnia 9 września 2013 roku informuje mnie Pan Burmistrz, że
powierzchnia gruntu miasta zajęta pod parkingiem przy ul. Ostródzkiej 46g wynosi 13m2.
a) Dlaczego Pan Panie Burmistrzu mając świadomość, że był on wyłącznie przeznaczony dla
klientów apteki, odstąpił od pobrania opłaty dzierżawy gruntu w kwocie 6,7 +VAT/ miesięcznie za 1m2 już
od roku 2007? Dla porównania inny obywatel miasta Iławy wydzierżawiający również 13m 2 pod parking,
na ulicy Wojska Polskiego /też nieurządzony przez miasto i znajdujący się w pasie drogowym/ płaci
zgodnie z zawartą umową w/w kwotę dzierżawy.
b) Dlaczego Pan Burmistrz nie zmienia stawki za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod
budynek (38 m2) od 2007 roku? W zarządzeniu z roku 2007 odnośnie stawek była kwota 2,73 złotych
+ VAT i do dziś jest tak naliczona a powinna być zmieniana co roku. Obecna zgodnie z zarządzeniem
wynosi 7 złotych + VAT.
c) Stawka za bezumowne korzystanie z gruntu miejskiego powinna być wyższa niż na umowne.
Czy zamierza Pan to zmienić? Dlaczego nie dba Pan o to, aby zgodnie z Pana zarządzeniem było
egzekwowane prawo, a do budżetu miasta wpływały należne pieniądze?
d) Proszę o podanie kto jest jednostką nadrzędną mogąca skontrolować zaniechanie pobierania
opłat od niektórych osób>>.
Ad.5. Miejsca parkingowe urządzone przed przedmiotowym budynkiem, w części znajdują się na
gruntach miejskich stanowiących pas drogowy i w tej części są one ogólnie dostępne. Znak umieszczony na
budynku informujący o tym, że parking przeznaczony jest dla klientów sklepu mógł dotyczyć jedynie części
parkingu urządzonego na gruntach stanowiących własność prywatną. Wyjaśniając tę kwestię szczegółowo
należy nadmienić, że zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170 poz.
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1393 ze zm.) „Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej”– czyli w tym przypadku za budynkiem.
W związku z tym, że miejsca urządzone na gruntach miejskich były ogólnie dostępne nie były pobierane
opłaty dzierżawne za przedmiotowe 13 m2 gruntu. Opłaty za miejsca parkingowe pobierane są jedynie wtedy
gdy miejsce takie jest zajmowane na podstawie umowy dzierżawy i służy ono do wyłącznej dyspozycji
dzierżawcy. Pragnę nadmienić, że takie sytuacje na terenie miasta, występują bardzo sporadycznie.
Z uwagi na fakt, że część tego parkingu wybudowanego przez właściciela budynku, znajduje się na
terenie Gminy Miejskiej doprowadziliśmy do usunięcia znaku – nie ma go już od 20.11.2013 roku.
Odnośnie sprawy opłat za bezumowne korzystanie z gruntu miasta, w związku z pobudowaniem
pawilonu na gruntach stanowiących własność miasta informuję, że sprawa bezumownego korzystania z gruntu
jest sprawą z zakresu stosunków cywilno-prawnych stron. Obecnie orzecznictwo sądów w sprawach
o bezumowne korzystanie z gruntu idzie w tym kierunku, że odpłatność ta nie może być wyższa niż kwota, którą
właściciel gruntu uzyskałby z tytułu jego dzierżawy oraz, że odpłatność ta winna mieć charakter jednorazowy.
Mając na uwadze takie stanowisko sądów, opłata wnoszona przez inwestora za bezumowne korzystanie
z gruntu nie była waloryzowana stosownie do kolejnych zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie stawek czynszu
dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Iława. Opłatę tę traktujemy jako zaliczkę
na poczet ostatecznej odpłatności za bezumowne korzystanie z gruntu, która zostanie jednorazowo ustalona po
końcowym rozstrzygnięciu sprawy zajęcia terenu miasta z uwzględnieniem stawek czynszu dzierżawnego za
nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Iława ustalanych w/w zarządzeniami, w poszczególnych
latach.
Uprzejmie informuję, że nadzór nad gospodarką finansową gminy sprawuje Regionalna Izba
Obrachunkowa w Olsztynie”.
Następnie głos zabrał Radny Eugeniusz Dembek i powiedział, że ul. Wyszyńskiego nie jest naszą
ulicą ale visa vi PKS-u, po lewej stronie jest zniszczony chodnik, co grozi kalectwem dla ludzi. Zaproponował
wykonanie telefonu do zarządcy drogi wojewódzkiej, w celu wykonania remontu fragmentu chodnika - 25-30
metrów. Zwrócił uwagę, że problem ten nie istnieje od dziś ani od miesiąca, ale od ok. 2-3 miesiące. Powiedział,
że prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że wjechano tam ciężkim sprzętem.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła się do Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy – Ryszarda Ławrynowicza
i powiedziała, że na przedostatnią sesję obiecał Radnej, że będzie sprostowanie na Sesji, tego sprostowanie nie
było, na dzisiejszej również nie miało to miejsca. Prócz tego zwróciła się z prośbą o informację, na jakim etapie
rozpatrywania jest sprawa unieważnienia decyzji Starosty w sprawie apteki na ul. Ostródzkiej i „Multimediów”
na ul. Kopernika.
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Zastępca Burmistrza Miasta – Ryszard Ławrynowicz odniósł się wypowiedzi Radnej Zakrzewskiej
i wyjaśnił, że nie ma takiej wiedzy na powyższe zapytanie, ponieważ dysponuje nią tylko Starosta, a z tego co
wie akta sprawy znajdują się u Wojewody. Podkreślił, że nie ma informacji na jakim etapie jest sprawa, która jest
zawieszona albo jest prowadzone jest postępowanie. Następnie odniósł się do wypowiedzi w sprawie
sprostowania i powiedział, że jest przygotowany. Zwrócił się do Radnej Zakrzewskiej i przeprosił za nieścisłości
bądź przekłamania w informacji, której udzielił Radnej w sprawie apteki przy ul. Ostródzkiej. Nadmienił,
że chodzi o miejsca postojowe przy budynku usługowo – mieszkalnym i zakazie parkowania. Powiedział, że
odpowiedzi udzielił w oparciu o informacje otrzymane od pracowników i powiedział, że nie ma tam takiego
znaku. Wyjaśnił, że znaku zakazu nie było, natomiast na budynku znajdowała się tablica z napisem „teren
prywatny” ze znakiem „zatrzymywania się”, parking jest tylko dla klientów i użytkowników posesji. Zawiadomił,
że część tego parkingu jest na terenie miejskim, doprowadzono do usunięcia tablicy, sprawa jest czysta.
Ponadto wypowiedział się w sprawie opinii autora planu – Pana dr inż. architekta Hoffmanna i zawiadomił, że
droga została unormatywniona. <<WYPOWIEDŹ NIEZROZUMIAŁA>> Dodał, że w ślad za tym, sprawa ta będzie na
etapie wyceny wartości w przypadku podejmowania uchwały o sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
powiększenie tego terenu.
Wszyscy Radni byli usatysfakcjonowani udzielonymi odpowiedziami.
Ad. 11. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, że w terminie
przewidzianym w statucie, wpłynął jeden wniosek mieszkańca o udzielenie głosu w czasie sesji. Wniosek ten
złożyła Pani Agnieszka Pokojska. Przypomniał, że wnioski dotyczące rozwiązania problemu miasta nie powinny
trwać dłużej jak 5 minut. Przytoczył fragment Statutu Miasta Iławy dotyczący wniosków mieszkańców Iławy (§ 31
ust. 1, 2 Regulaminu pracy Rady).
Udzielono głosu Pani Agnieszce Pokojskiej.
Stenogram wypowiedzi Pani Agnieszki Pokojskiej: „Szanowni Państwo. <<WYPOWIEDŹ
POZA MIKROFONEM>>

NIEZROZUMIAŁA,

Gdy zwróciłam się o pomoc, nigdy jej nie otrzymałam. Otrzymałam ją w taki sposób, że

dostałam decyzję o wykup mieszkania, a później ta decyzja została wycofana. Urodziłam się w tym mieście, tu
mieszkam i chcę cały czas mieszkać, pracowałam i cieszyłam się pięknem tego miasta. Z trudem otrzymałam
mieszkanie dla moich dzieci, a teraz jestem wyrzucona z niego na ulicę. Gdy człowiek prosi o pomoc, nie ma
żadnego wsparcia, bo urzędnicy tylko posługują się prawami. Gdy moje życie runęło w gruzach, Pan Burmistrz
po prostu postanowił i miał satysfakcję z tego, że zostałam wymeldowana. Gdy zwróciłam się z prośbą
o ponowne zameldowanie po prostu procedura trwa następująco: znowu jestem kontrolowana przez Straż
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Miejską, w urzędach, kto płaci czynsz za mnie, czy są kontrole, czy są jakieś interwencje z policji. Pisałam
wszędzie, walczę o swoją godność i poszanowanie. Dlatego wyjaśniłam wszystko. Społecznie się udzielam,
wyjeżdżam wszędzie dlatego, że należę do Kapitału Ludzkiego Osób Niewidomych, jeżdżę do Centralnego
Związku Niewidomych na różne szkolenia, należę do klubu sportowego „Morena”, tam osiągam wyróżnienia.
Teraz ostatnio przyjechałam do Iławy, Wojewódzkie Mistrzostwa były - przyjechałam do Iławy z medalem i to mi
daje satysfakcję dalszego życia i po prostu dalszej....<<wypowiedź zakończona>>. Mimo, to że choroba
postępuje, tracę wzrok, dalej chcę się udzielać społecznie, a jest mi to uniemożliwiane, dlatego, że czuję się
w społeczeństwie poniżana i nie mam wsparcia z urzędu. I prosiłabym Pana Burmistrza i całą Radę, żeby już
zaprzestano kontroli mnie i poniżania. I po prostu, żeby Pan Burmistrz już więcej nie mówił, że stwarzam pozory
zamieszkiwania w Iławie. Ja pozorów nie stwarzam zamieszkiwania w Iławie, ja mieszkam od urodzenia i po
prostu nie mam zamiaru się wyprowadzić z Iławy. Walczyłam o mieszkanie, żeby dostać mieszkanie dla dzieci
i dla mnie i po prostu wychowałam dzieci, pracowałam, a teraz jestem wyrzucona na ulicę. I właśnie zwróciłam
się do Rady, żeby to wszystko powiedzieć, żeby pomogli mi, żeby już zaprzestano mnie kontrolować
w mieszkaniu: czy ja śpię, czy ja jem i co ja w ogóle robię”.
Wniosek Pani Agnieszki Pokojskiej stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski powiedział, że z pewnością jest to
tylko wycinek sprawy. Zwrócił uwagę, że z punktu widzenia formalno – prawnego wniosek ten nie dotyczy ogółu
mieszkańców, nie spełnia formalnego kryterium wnioski. Przypomniał, że Rada może kierować wnioski do
rozpatrzenia konkretnej, jednej z komisji. Powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby usatysfakcjonować
Panią Pokojską skierowanie przedmiotowego wniosku Pani Pokojskiej do rozpatrzenia właściwej komisji.
Powiedział, że jest to również problem rodzinny, którego stroną z urzędu stało się miasto. Zasugerował, by
rozpatrzeniem tej sprawy zajęła się Komisja Problematyki Społecznej.
Ad. 12. Komunikaty i oświadczenia
W kwestii komunikatów i oświadczeń jako pierwsza głos zabrała Radna Anna Zakrzewska i przekazała
informację, ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Iławy poprosiło o odczytanie następującej decyzji
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
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<< Olsztyn, dnia 16.12.2013r.
Decyzja nr 27/P/13
Na podstawie art. 157 § 1, 158 § 1 w związku z 156 § 1 pkt 2 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) stwierdzam nieważność
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Iławie z dn. 08.03.2010r. znak PINB-m.Ił.7114/7/2010 udzielającej, Firmie Usługowej „Ty i Ja” Bogumiła Bielewska i Józef Eremus ul. Biskupska 7;
14-200 Iława, pozwolenia na użytkowanie stacji przeładunkowej z ulicą ekologiczną wraz z projektowaną
infrastrukturą techniczną położoną na działce nr 30/10 w m. Iława ul. Komunalna.
UZASADNIENIE
W dniu 30 października 2013 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Iławie z dn. 08.03.2010r. znak PINB-m.ił.-7114/7/2010 udzielającej Firmie
Usługowej „Ty i Ja” Bogumiła Bielewska i Józef Eremus ul. Biskupska 7; 14-200 Iława, pozwolenia na
użytkowanie stacji przeładunkowej z ulicą ekologiczną wraz z projektowaną infrastrukturą techniczną położoną
na działce nr 30/10 w m. Iława ul. Komunalna.
Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie po zbadaniu czy istnieją przesłanki z art. 156 KPA
kwalifikujące sporną decyzję do stwierdzenia jej nieważności ustalił co następuje:
Decyzją Nr 767/2008 z dn. 23.12.2008r. znak BAI-m.Ił.7351/737/08 Starosta Iławski zatwierdził projekt
budowlany i udzielił Firmie Usługowej „Ty i Ja” Bogumiła Bielewska i Józef Eremus ul. Biskupska 7; 14-200
Iława, pozwolenia na użytkowanie stacji przeładunkowej z ulicą ekologiczną wraz z projektowaną infrastrukturą
techniczną położoną na działce nr 30/10 w m. Iława ul. Komunalna.
Projekt zagospodarowania terenu przewidywał:
1. rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego (oznaczonego na planie zagospodarowania literą t),
2. Wykonanie:

- stacji przeładunkowej w postaci rampy z najazdem (obiekt oznaczony nr 1),
- budynku wagowego (obiekt oznaczony nr 2),
- placu utwardzonego z nawierzchnią uszczelnioną (oznaczone na projekcie zagospodarowania
kolorem jasno czerwonym),
- nawierzchni utwardzonej (oznaczone na projekcie zagospodarowania kolorem czarnym),
- myjki,
- prasy szt. 2,
- wagi samochodowej,
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- kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe (oznaczone na projekcie zagospodarowania
kolorem zielonym),
- kanalizacji sanitarnej (oznaczone na projekcie zagospodarowania kolorem brązowym),
- przyłącza wodociągowego,
- przyłącza energetycznego,
- oświetlenia terenu.
Tymczasem z dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez inwestora wynika, iż z zakresu
objętego projektem zagospodarowania terenu wykonano:
- stację przeładunkową w postaci najazdu i rampy,
- przyłącze energetyczne ( przebieg linii jest inny niż przewidywał projekt),
- przyłącze wodociągowe ( przebieg linii jest inny niż przewidywał projekt).
Analiza porównawcza projektu zagospodarowania projektu zagospodarowania terenu i dokumentacji
powykonawczej wykazała, iż pozostałe elementy stacji nie zostały wykonane.
W zaistniałej sytuacji nie było możliwe stwierdzenie, że w trakcie obowiązkowej kontroli oraz w decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie, że obiekt został wykonany zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę
i projektem budowlanym.
Z uwagi na fakt, nie zrealizowania budowy w zakresie dotyczącym instalacji i urządzeń służących
ochronie środowiska:
- uszczelnionego placu i myjki,
- kanalizacji sanitarnej z urządzeniami podczyszczającymi,
- kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi,
których wykonanie stanowiło wymóg konieczny ochrony środowiska zawarty w decyzji z dn. 21.11.2008r. znak:
OŚ.7624/9-5/08, należało uznać, iż stosownie do zapisu art. 59 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego, brak w/w
urządzeń i instalacji uniemożliwiał pozytywne rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie.
Stosowanie do przepisu art. 59 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego „Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt
budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych
robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin
wykonania tych robót. Jednak przepisu ust. 3 art. 59 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska”. To oznacza, że nie ma możliwości oddania do użytkowania inwestycji bez wykonania instalacji
i urządzeń służących ochronie środowiska.
Mając na uwadze powyższe W-M WINB stwierdził, że w/w decyzja jest dotknięta wadą określoną w art.
156 § 1 pkt 2 KPA, mianowicie została wydana z rażącym naruszeniem art. 59 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego.
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Celem postępowania nieważnościowego nie jest merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy co do istoty, lecz
przeprowadzenie kontroli decyzji w zakresie wystąpienia jednej z wad kwalifikowanych określonych
w zamkniętym katalogu art. 156 § 1 pkt 1-7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Stosownie do treści w/w normy prawnej, stwierdza się nieważność decyzji, która:
1. Wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2. Wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3. Dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4. Została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
5. Była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6. W razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7. Zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Stwierdzenie nieważności decyzji jest instytucją szczególną, godzącą w zasadę trwałości decyzji
administracyjnej, a więc zaistnienie przesłanki powodującej stwierdzenie nieważności musi być oczywiste i nie
może podlegać wykładni rozszerzającej.
Jedną z przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji jest to, że wydana została
z rażącym naruszeniem prawa ( art. 156 § 1 pkt 2 KPA).
Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego dotyczącego interpretacji
pojęcia „rażącego naruszenia prawa” wynika, że jedną z przesłanek uznania naruszenia prawa za rażące jest
jego oczywistość. Oczywistość naruszenia ma miejsce wówczas, gdy decyzja jest ewidentnie sprzeczna
z wyraźnym i niebudzącym wątpliwości przepisami prawa. Rażące naruszenie prawa jest także z reguły
wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu lub stosowaniu prawa.
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy decyzja PINB w Iławie z dn. 08.03.2010r. znak PINBm.Ił.-7114/7/2010 została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Tym samym została spełniona przesłanka
z art. 156 § 1 pkt 2 KPA, bowiem w czasie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie były spełnione
niezbędne przesłanki do bezpiecznego i zgodnie z przepisami użytkowania obiektu.
Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pośrednictwem W-M WINB na adres: 10-575 Olsztyn Al. Piłsudskiego 7/9, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
Podpisał Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Maciej Kotarski. >>
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski przypomniał, że nad
oświadczeniami nie przeprowadza się dyskusji. Zwrócił się również do Radnej Zakrzewskiej i przypomniał, że
oświadczenia nie miały trwać dłużej niż 5 minut.
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Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Edward Bojko i powiedział, że
od kilku użytkowników garaży przy ul. Smolki ma prośbę, wniosek o przekazanie podziękowania za bardzo
szybką reakcję na interpelację sprzed miesiąca - nowe wykonanie schodów i dojście do garaży od strony
Osiedla Podleśnego. Wyjaśnił, że kilka lat temu wykonano schody, które funkcjonowały normalnie może przez
1,5 roku. Złożył podziękowania Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy – Ryszardowi Ławrynowiczowi,
a w szczególności Kierownikowi Wydziału – Pani Annie Wanic – za bardzo szybką reakcję firmy „Spomer”,
staranne wykonanie, podnosi to bezpieczeństwo ok. 200 osób.
Następnie na prośbę Prezesa Kolasińskiego, za zgodą Przewodniczącego Rady, zaprezentowano dwa
krótkie filmy przedstawiające stan kanału na ul. Kościuszki przed i po modernizacji, jaka miała miejsce na
przełomie listopada/grudnia 2013 roku. Filmy te dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, bądź
w siedzibie spółki.
Prezes spółki „Iławskie Wodociągi” – Andrzej Kolasiński przypomniał, że na komisjach była okazja
zapoznania się z materiałami dotyczącymi inspekcji kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kościuszki. Przekazał
informacje dotyczące przedmiotowej kanalizacji: 5,5 m pod ziemią, średnia 450 mm. Zawiadomił, że prace
zostały przeprowadzone bezwykopowo, za pomocą rękawu nasączonego żywicami, metodą tzw. „kapelusza”.
Dodał, że gwarancja wynosi 5 lat, natomiast żywotność tej renowacji – 100 lat. Nadmienił, że gdyby renowacja
miałaby odbyć się tradycyjną metodą, zablokowano by całe miasto.
Następnie głos zabrał Radny Lech Żendarski i powiedział, że w imieniu trzech organizacji
pozarządowych złożył podziękowania dla Rady Nadzorczej „Energetyki Cieplnej” w Iławie, za przekazanie 4,5
tys. zł na działalność statutową trzech organizacji pozarządowych na terenie Iławy.
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski przekazał następujące
informacje:
- przypomniał Radnym, że nie wszyscy sprostowali nieprawidłowości danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych,
- poinformował, że przed sesją wyłożona została lista, na której Radni zobowiązani są do zadeklarowania się
do sposobu przekazywania materiałów i zaproszeń,
- przekazał informację, że nie ma potrzeby zwołania kolejnej sesji 30 grudnia, a kolejna sesja odbędzie się
dopiero 29 stycznia.
Na zakończenie swojej wypowiedzi złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim obecnym
podczas obrad.
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Ad. 13. Zamknięcie obrad XLV Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1610 zamknął sesję.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji
dostępne w Biurze Rady Miejskiej

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Agnieszka Szych

Roman Groszkowski
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