Protokół Nr XLVI/14
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie
odbytej w dniu 29 stycznia 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XLVI Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 29 stycznia 2014 roku w
sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję
rozpoczęto o godz. 1300 a zakończono o godz.1615.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski dokonał otwarcia XLVI Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski wyznaczył Wiceprzewodniczącego
Andrzeja Pankowskiego do liczenia głosów.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych,
co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować
prawomocne decyzje i uchwały.
Nieobecni:
Edward Bojko
Ryszarda Kabat
Artur Miśkiewicz
Roman Waruszewski
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 do protokołu
Lista obecności kierowników wydziałów, jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Przystąpiono do przyjęcia porządku sesji.
Poddany pod głosowanie porządek obrad XLVI Sesji

zaopiniowany został

pozytywnie jednogłośnie

Zaprezentowany porządek XLVI Sesji został przyjęty jednogłośnie w następującym
brzmieniu:
1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum

-1-

2.

Ustalenie porządku obrad

3.

Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV Sesji

4.

Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja zadań
w roku 2013 . Kalendarz imprez na rok 2014.

5.

Informacja na temat promocji miasta w 2013 r. (formy pracy, koszty oraz
współdziałanie z innymi podmiotami).

6.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2014-2029
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok
c) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenia dzieci i młodzieży
w zakresie żeglarstwa
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie młodzieżowej
orkiestry dętej
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum
Organizacji Pozarządowych
g) udzielenia

pomocy

finansowej

Województwu

Warmińsko

–

Mazurskiemu

na funkcjonowanie biura w Brukseli
h) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020.
k) zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych, stanowiących
własność Gminy Miejskiej Iława
l) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
m) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka
z o.o. w Iławie
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n) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza
o) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
p) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
q) zlecenia zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
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 XLVI Sesji

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski dokonał otwarcia XLVI Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Następnie wyznaczył Wiceprzewodniczącego Andrzeja Pankowskiego do liczenia
głosów. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych,
co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować
prawomocne decyzje i uchwały.

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

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Groszkowski poinformował, że do
protokołów z XLIV I XLV Sesji nie wniesiono uwag pisemnych, wobec czego protokoły
uważa się za przyjęte bez głosowania.

Ad 4. Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja
zadań w roku 2013 . Kalendarz imprez na rok 2014.

Powyższa informacja została przez szczegółowo przedstawiona przez Regina
Mathoes-Kozłowska Inspektor ICK i zaopiniowana na komisjach problemowych.
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OPINIE KOMISJI

INFORMACJE

1. Informacja na temat
funkcjonowania Iławskiego
Centrum Kultury. Realizacja
zadań w roku 2013.
Kalendarz imprez na rok
2014.

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty
Kultury Sportu I
Turystyki

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik W 2013 roku ICK było organizatorem
135 imprez o zasięgu międzynarodowym, wojewódzkim regionalnym i lokalnym
a także współorganizatorem 30 imprez organizowanych ze stowarzyszeniami i innymi
organizacjami. Ogółem udział w imprezach wzięło około 14 000 osób. Odbyło się 10
wystaw o różnorodnej tematyce, które obejrzało około 2000 osób. W imprezach
plenerowych w amfiteatrze wzięło udział około 18 tys osób.
Nowe technologie cyfrowe i projektor 3D miały wpływ na zwiększenie ilości
seansów filmowych do 871 seansów w 2013 roku, które obejrzało 29 400 osób,
co zwiększyło wpływy z biletów o około 40%.
Za rok 2013 Rada Kultury rozpatrzyła 28 wniosków o nagrody za działalność
w 2013 roku. Przyznano 3 nagrody za całokształt,

także nagrody specjalne plus

wyróżnienia. Podziękował pracownikom ICK za prace i działalność.
Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury, realizacji zadań w roku
2013 i kalendarza imprez na rok 2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Poddana

przez

Przewodniczącego

Rady

propozycja

pozytywnego

zaopiniowania informacji na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury,
realizacji zadań w roku 2013 i kalendarza imprez na rok 2014

została przyjęta

pozytywnie jednogłośnie

Ad 5. Informacja na temat promocji miasta w 2013 r. (formy pracy, koszty oraz
współdziałanie z innymi podmiotami).
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Powyższa informacja została przez szczegółowo przedstawiona przez Kierownika
Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Michała Młotka i zaopiniowana
na komisjach problemowych.
OPINIE KOMISJI

INFORMACJE

2. Informacja na temat
promocji miasta w 2013 r.
(formy pracy, koszty oraz
współdziałanie
z innymi podmiotami).

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Oświaty
Kultury Sportu I
Turystyki

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik

W ciągu ostatniego roku wszystkie

działania w zakresie promocji turystycznej realizowane były w oparciu o zaplanowaną
w 2012 roku kampanię promocyjną "Jeziorak jednym z 7 nowych cudów Polski".
Składała się ona z dwóch etapów. 28 listopada 2013 roku kampania została uznana
przez samorząd województwa za najlepszą kampanię promocyjną, jaką zrealizowano na
Warmii i Mazurach w ciągu ostatniego roku. Oceniano skuteczność i efektywność
działań. Iława pokonała wszystkie miasta z terenu województwa. Ekwiwalent
reklamowy, a więc wysokość środków, jakie miasto musiałoby ponieść, aby ukazała się
taka ilość materiałów o Iławie i Jezioraku, wyniósł w przypadku tej kampanii ponad 250
tysięcy złotych, przy 15 tysiącach złotych wydanych realnie na realizację wybranych
działań. Dzięki tej kampanii w prasie polskiej ukazało się łącznie kilkadziesiąt
artykułów o Iławie i Jezioraku, temat przewijał się w największych stacjach
telewizyjnych i radiowych a całość kampanii zwieńczyły rozkładówka o Jezioraku
w „National Geographic Traveler”, udział w targach turystycznych w Poznaniu, budowa
nowej strony internetowej poświęconej Jeziorakowi i organizacja wystawy, która
gościła w największych galeriach handlowych w Polsce.
W 2013 roku, poza kampanią, zrealizowanych było łącznie około 80 artykułów
reklamowych w prasie krajowej i zagranicznej, kilkaset w Internecie – były one efektem
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działań z zakresu promocji, wtedy stały za tym konkretne środki finansowe (reklama
w prasie: 13 tys. zł., reklama w telewizji: 10 tys. zł, reklama w internecie: 18 tys.
zł, materiały promocyjne: 32 tys. zł) i działań PR, wtedy były one efektem inspirowania
redakcji czy konkretnych dziennikarzy do konkretnych działań.
W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że jego zdaniem za te 250 000 złotych na
promocję, to spodziewałby się czegoś więcej – więcej turystów, więcej gości i więcej
ruchu na Jeziorku. W poprzednich latach był większy ruch na jeziorze a w tym roku
było pusto. Dodał, że go to zatrważa i nie wie, dlaczego łodzie stoją zacumowane i nic
się nie dzieje i wydaje się mu, że promocja nie działa tak jak powinna i dlatego
wstrzyma się od głosu.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że radny nie zrozumiał
informacji, bo 250 tys. złotych to kwota, którą trzeba byłoby zapłacić z budżetu miasta
a której nie zapłacono, a mimo to promocja została wykonana.
Radna Jolanta Michalewska powiedziała, że często spotykała się z opinią, że w
Iławie nic się nie dzieje i że promocja źle działa, ale to co przeczytała jest imponujące.
Dodała, że warto byłoby, żeby ta informacja ukazała się w całości w mediach, bo jest to
bardzo duża praca wykonana i życzyłaby innym gminom, aby też tak funkcjonowały.
Radna Elżbieta Lewandowska podziękowała Wydziałowi Promocji i ICK za pomoc
w organizacji przeglądu chórów.
Informacja na temat promocji miasta w 2013 r.
stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Poddana przez Przewodniczącego Rady propozycja pozytywnego zaopiniowania
informacji na temat promocji miasta w 2013 r. została przyjęta pozytywnie przy 1
głosie „wstrzymującym”

Ad. 5 . Podjęcie uchwał w sprawie
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029
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Opinie Komisji:
Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
przy 1 głosie
wstrzymującym

Pozytywnie
jednogłośnie

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
1) zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
miasta na lata 2014-2029

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 17 radnych - przy 17 głosach ,,za” podjęła
uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20142029
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2014-2029 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

b. zmian w budżecie miasta na 2014 rok
Opinie Komisji:
Uchwała w sprawie

zmian w budżecie
miasta na 2014 rok

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

pozytywnie bez
poprawek

pozytywnie bez
poprawek

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
pozytywnie
jednogłośnie
bez poprawek

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
stanowi załącznik nr 7 do protokołu

c) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
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Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że projekt był szczegółowo
omawiany na komisjach. Dodał, że chodzi o oszacowaną kwotę 100 tys. złotych na
działalność ekomariny; w tym dofinansowanie do odbiorów nieczystości z łodzi.
Dopłata będzie uzależniona od tego jakie dochody będą tam pozyskiwane .

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

udzielenia pomocy
finansowej Związkowi
Gmin „Jeziorak”

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Pozytywnie przy
1 głosie
wstrzymującym

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek Powiedział, że mówił to już na komisji i rok temu też, że
kwota 100 tys. złotych jest dla niego za wysoka i proponował 50 tys. Dodał, że wie, że w
budżecie zapisano 100 tys. ale ma prawo być temu przeciwny, bo przy tym budżecie się
wstrzymał i że pieniądze trzeba sobie wypracować, a nie tylko brać gotowe.
Radny Jerzy Ewertowski

powiedział, że wesprze zdanie radnego Dembka.

Dofinansowanie Związku Gmin jest dotacją celową i w oparciu o ustawę o finansach
publicznych podlega ona szczegółowemu rozliczeniu a uzasadnienie nic o tym nie
wspomina. Zwrócił uwagę, że wszystkie uzasadnienia są skromne i skąpe. Zwrócił się
do Burmistrza i radcy prawnego z prośbą, aby na przyszłość projekty uchwał posiadały
merytoryczne uzasadnienia.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że po to są komisje aby
pokazać swoje zainteresowanie. Dodał, że w ubiegłym roku kwota była podobna i
zaoszczędzono 18 tysięcy.

Każda pomoc budzi wątpliwości ale ekomarina musi

pracować.
Radny Jerzy Ewertowski

odpowiedział , że takie mamy prawodawstwo i radny

nie musi się wykazywać, tylko burmistrz jako projektodawca.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 15 głosach ,,za” i 2 przeciwnych podjęła
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
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Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
stanowi załącznik nr 8 do protokołu

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenia dzieci i
młodzieży w zakresie żeglarstwa

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że projekt był szczegółowo
omawiany na komisjach. Chodzi o dofinansowanie zajęć dzieci i młodzieży w zakresie
żeglarstwa kwotą 20 tys. złotych.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Iławskiemu na szkolenia
dzieci i młodzieży
w zakresie żeglarstwa

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Komisja
Oświaty,
Rozwoju
Kultury Sportu Gospodarczego,
i Turystyki
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
Pozytywnie
przy 1 głosie
jednogłośnie
przeciwnym

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Jerzy Ewertowski

powiedział, że po raz kolejny z uzasadnienia nic nie

wynika. Dodał, że gdyby to dofinansowanie dotyczyło równego traktowania innych
pomiotów nie miałby oporów. W zakresie innego szkolenia jak tenis ziemny, stołowydotyczy to dofinansowywania stowarzyszeń w trybie uchwały o wolontariacie. A tu jest
wprost dofinansowywanie organu przez organ, co jest oczywiście możliwe, a jednak w
zakresie żeglarstwa funkcjonuje również stowarzyszenie. Mimo wszystko pieniądze idą
na organ. Dlatego konsekwentnie będę przeciwny.
Radny Eugeniusz Dembek poparł radnego Ewertowskiego, bo pieniądze powinny
być znaczone konkretnie na ten cel i przeznaczanie z organu na organ nie przemawia do
niego.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 15 głosach za i 2 przeciwnych
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu
na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
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Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenia
dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa stanowi załącznik nr 9 do protokołu

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie młodzieżowej
orkiestry dętej

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że chodzi o dotacje celową w
kwocie 8,5 tys. złotych na utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej. Wyjaśnił, że nie
zawsze potrzebne są takie szczegółowe uzasadnienia, bo wszyscy wiedzą czym zajmuje się
orkiestra i jakie ma osiągnięcia .

OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Iławskiemu na utrzymanie
młodzieżowej orkiestry dętej

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że ubolewa, że jest to tylko 8,5 tys. bo to
jest ciąg dalszy nierównego traktowania podmiotów.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że orkiestra wykorzystuje
poza tym Weterana, gdzie miasto ponosi koszty utrzymania budynku i to dodatkowa
kwota , którą orkiestra jest przez miasto wspierana.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie
młodzieżowej orkiestry dętej

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie
młodzieżowej orkiestry dętej stanowi załącznik nr 10 do protokołu
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f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie
Centrum Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że funkcjonowanie Centrum
Organizacji Pozarządowych jest bardzo ważne, bo pozwala i uczy innych członków
pozyskiwani środków unijnych i ich rola informacyjna jest bardzo ważna.

OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

udzielenia pomocy
Pozytywnie
Pozytywnie
finansowej Powiatowi
jednogłośnie
jednogłośnie
Iławskiemu na prowadzenie
Centrum Organizacji
Pozarządowych
W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Radny Lech Żendarski powiedział, że na terenie miasta jest ponad 100
organizacji, a w powiecie ponad 300.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że 50% działa właściwie.

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie
Centrum Organizacji Pozarządowych
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie
Centrum Organizacji Pozarządowych
stanowi załącznik nr 11 do protokołu

g) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu
na funkcjonowanie biura w Brukseli
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik Dom Polski Wschodniej, w skład którego
wchodzi biuro regionalne województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli,
to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy
porozumienia zawartego w dniu 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy
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województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim, Świętokrzyskim i WarmińskoMazurskim.
Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji
działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Wspólne przedstawicielstwo,
poprzez osiągnięcie efektu synergii, umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz
głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego
województw Polski Wschodniej, a także pozwola skuteczniej zabiegać o wspólne
interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym
zagrożeniom.
Główne zadania biura regionalnego to:
- Reprezentowanie interesów Warmii i Mazur przed instytucjami europejskimi,
- Monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach
ważnych z punktu widzenia interesów regionu,
- Informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki
w ramach Programów Wspólnotowych,
- Promowanie Warmii i Mazur w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej,
- Lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe
i instytucje z Polski Wschodniej.
Iława od wielu lat korzysta ze wsparcia biura w zakresie promocji i popularyzacji
podejmowanych działań, pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji własnych
projektów. Kilkukrotnie studenci pochodzący z Iławy odbywali staże w biurze. Ostatnia
wizyta przedstawicieli miasta w biurze w Brukseli miała miejsce na początku zeszłego
roku.
Jednak biuro w Brukseli to nie jedynie miejsce kontaktu w sprawach europejskich
dla samorządu. Współfinansowanie przez miasto funkcjonowania biura daje prawo
iławskim stowarzyszeniom i firmom nawiązywania współpracy, pozyskiwania
niezbędnych informacji i wielu innych korzyści.

OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej
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Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Warmińsko – Mazurskiemu
na funkcjonowanie biura w
Brukseli

Pozytywnie przy
2 głosach
wstrzymujących

Pozytywnie
przy 1 głosie
przeciwnym

Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radna Anna Zakrzewska zapytała jakie są konkretne, wymierne efekty działania
biura, co Iława z tego ma.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że przed chwilą to wyjaśnił
i ze owszem mamy europosłow ale kontakt z europosłami nie jest taki prosty.
Radny Jerzy Ewertowski

powiedział, że w ubiegłym roku ta uchwała budziła

emocje i na wniosek jednego z radnych, radni otrzymali coś co miało być rozliczeniem
dotacji celowej. A było to roczne sprawozdanie z działalności biura, gdzie opisano jego
zadania na zasadzie ogólności, gdzie nie ma ani słowa o rozliczeniu naszej dotacji.
Dodał, że tego typu monitorowanie w dobie Internetu, nie musi się wiązać z tym,
aby utrzymywać takie biuro. Nie ma takiej potrzeby. Jest obowiązek umieszczania
informacji publicznej o projektach i możliwości pozyskiwania środków. Nie mając
konkretnego rozliczenia zmuszony jestem głosować przeciw.
Radna Elżbieta Prasek zaproponowała, aby kiedyś zaprosić przedstawiciela biura
aby opowiedział o działalności biura i korzyściach płynących z jego utrzymywania.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że najlepiej byłoby jechać
i zobaczyć jak biuro funkcjonuje i że jeśli będzie taka możliwość to zobowiązuje Michała
Młotka, aby zajął się tą sprawą i zorientował się, kiedy Pani Wasilenko mogłaby spotkać
się z radą i rozwiać wątpliwości .
Radny Jerzy Ewertowski

powiedział, że sprowadzanie tej pani spowoduje to, że

nadal będziemy ją lansować a nadal nie będziemy mieli owego rozliczenia, które to
powinno przedstawić w jaki sposób 6,5 tys. wydatkowano.
Radna Elżbieta Prasek

odpowiedziała, że ma nadzieje że jak się spotka z panią

Wasilenko i wysłucha jej, to informacji przekona radnych, a ponadto może przyniesie
jakieś satysfakcjonujące dokumenty .
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że nie do końca radny
Ewertowski ma rację, bo nie mamy wpływu na obsadę personalną stanowiska, więc nie
ma mowy o jakimkolwiek lansowaniu.
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Radny Jerzy Ewertowski

powiedział, że nie zna tej pani i kto by to nie był, to nie

przedstawi nam rozliczenia dotacji na biuro, które powinno być już dzisiaj w sytuacji
kiedy podejmujemy tę uchwałę, a czegoś takiego nie ma.
Radna

Anna

Zakrzewska

poprosiła

przygotowanie

na

następną

sesje

i wymienienie 5 wymiernych efektów działalności biura.
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że wszystkie dotacje są
rozliczane, a projekty uchwał zostały przygotowane 13 stycznia a terminy rozliczenia
zgodnie z umowami następują do 15 stycznia. Do 31 stycznia

podmioty maja

obowiązek zwrócić niewykorzystane środki. Zaproponowała przedstawienie rozliczenia
dotacji na kolejnej sesji.
Radny Jerzy Ewertowski

powiedział, że gdyby tego typu informacja znalazła się

w uzasadnieniu, to może nie byłoby tej całej niepotrzebnej dyskusji. Zaproponował
przeniesienie uchwały na kolejną sesję.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski powiedział, że spotkał się z tą
panią i z wielkim zainteresowaniem wysłuchał jej i gdyby radny Ewertowski miał taką
okazje to zmieniłby zdanie, bo dużo ma do powiedzenia. Dodał, że podczas rozmowy
przekazał informację, że jest pewien opór podczas zatwierdzania uchwały na
przekazanie środków na funkcjonowanie biura, na co pani Wasilenko odpowiedziała, ze
rozumie i że chętnie spotka się aby opowiedzieć o racy biura.
Poddany przez Przewodniczącego Obrad pod głosowanie jawne wniosek formalny o
zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli uzyskał
6 głosów „za” i 11 przeciw

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 12 głosach za i 5 przeciwnych
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko – Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko –
Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
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h) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni
program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma
być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów
dożywianych

w szkołach

i przedszkolach

na

terenie

gminy

w poprzednim

miesiącu

kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest
przyjęcie przez radę gminy odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie
o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał. Ustawa
o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu
gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących
w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając
możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. W związku z powyższym
podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie
dożywiania” na lata 20142020.

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pankowski zwrócił się do Komisji Oświaty aby
w swoim planie pracy aby skontrolowała temat właściwych nawyków żywieniowych
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w naszych szkołach, bo jeśli na ten cel są wydawane środki to powinny być wydawane
w sposób właściwy.
Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że wszystkie sklepiki na terenach szkół są
prywatne i że sprzedawane produkty są zazwyczaj zdrowe.
Zastępca Burmistrza Andrzej Lewandowski powiedział, że te środki nie są
wydawane w sklepikach, bo młodzież nie dostaje tych środków do ręki tylko są
dofinansowywane

stołówki

szkolne,

są wykupywane

obiady

a

jeśli

chodzi

o jadłospis to jest on pilnowany przez panie intendentki i sanepid.
Radna Elżbieta Prasek powiedział, że jest to duża pomoc dla wielu rodzin i wiele
osób korzysta z dożywiania.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że zmiana kryterium dochodowego daje
możliwość objęcia pomocą większej ilości dzieci i on by jeszcze bardziej to kryterium
podniósł.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu

i) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwała zawiera
szczegółowe uzasadnienie a ponadto była omawiana na komisjach. Prawo do świadczeń
z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej

lub

dochód

na

osobę

w rodzinie

nie przekracza

kryterium

dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy.
Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
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17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r., poz. 823). Ustanowiony
rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r.,
poz.

1024)

przewiduje

udzielanie

wsparcia

w zakresie

dożywiania

osobom

spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w przypadku
funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także
kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy
społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.
2259, ze zm.), który to program był realizowany w latach 2006 – 2013, obecnie bez
kontynuacji. Zgodnie z wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania
przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo
świadczenia

rzeczowego

w postaci

produktów

żywnościowych

dla

osób

przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej
ustawy, do wysokości 150 % kryterium, jest przyjęcie przez radę gminy stosownej
uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium
dochodowego do 150 %, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za
udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie
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Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

rzeczowego
w postaci produktów
żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim
programem wspierania
finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania” na lata 20142020.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020.

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.stanowi załącznik nr 14 do protokołu

j) podwyższenia

kryterium

dochodowego

uprawniającego

do

przyznania

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwała zawiera
szczegółowe uzasadnienie a ponadto była omawiana na komisjach. Prawo do świadczeń
z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej

lub

dochód

na

osobę

w rodzinie

nie przekracza

kryterium

dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy.
Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie
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gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823). Ustanowiony
rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r.,
poz.

1024),

przewiduje

udzielanie

wsparcia

w zakresie

dożywiania

osobom

spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie
realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) oraz
zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia
przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego
poziomu. Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania
w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150%
kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), który to program był
realizowany w latach 2006 – 2013, obecnie bez kontynuacji. W związku z trudną
sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy
społecznej, podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, ułatwi oraz
uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi
osobom

i rodzinom,

w szczególności

rodzinom

wielodzietnym

i niepełnym,

zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały
jest uzasadnione.
OPINIE KOMISJI:
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej
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Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i

podwyższenia kryterium
dochodowego
uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie
dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych
wieloletnim programem
wspierania finansowego
gmin
w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020.

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
stanowi załącznik nr 15 do protokołu

k) zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych, stanowiących
własność Gminy Miejskiej Iława
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwała zawiera
uzasadnienie a ponadto była omawiana na komisjach, a jej zmiana jest dostosowaniem
do zapisów ustawowych.
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja

Komisja
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Komisja Rozwoju

zmiany uchwały w
sprawie zasad
sprzedaży lokali
użytkowych,
stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

Problematyki

Oświaty, Kultury

Gospodarczego,

Społecznej

Sport i

Budżetu i

Turystyki

Finansów

Pozytywnie przy

Pozytywnie przy

Pozytywnie

1 głosie

1 głosie

jednogłośnie

przeciwnym

przeciwnym

W dyskusji głos zabrali:
Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że chce zaapelować i namówić do pewnego
ograniczenia. Ustawa o gospodarce nieruchomościami punkt trzeci uchwały brzmi, że
sprzedaż lokalu następuje równocześnie ze sprzedażą gruntu, który jest niezbędny do
racjonalnego korzystania z budynku. Może się zdarzyć tak, że ten grunt będzie więcej
wart niż budynek i zatraciłby się charakter ustawowy. Może dojść do sytuacji, że grunt
byłby przedmiotem sprzedaży a nie budynek, a jeśli grunt to może lepiej byłoby
sprzedać go w drodze przetargu. Bo i tak i tak wycena dokonana być musi, bez względu
na charakter sprzedaży, korzystniej jest sprzedawać grunt w drodze przetargu niż w tej
formie. Dlatego wnoszę aby dopisać „o wartości nie przekraczającej wartości budynku”,
bo jeśli byłoby inaczej, musiałoby odbywać się to w drodze przetargu.
Radny Eugeniusz Dembek zapytał, czy najemca będący co najmniej dwa lata
dzierżawcą i wystąpi o kupno lokalu za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę bez
przetargu. To jest nieporozumienie- lokal musi mieć grunt. Mowie o lokalach innych –
handlowych usługowych i obawiałbym się, że możemy wyprzedawać nasz majątek za
niewielkie pieniądze.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, co się rozumie pod pojęciem „sprzedaż gruntu
niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku”
Zastępca Burmistrza Ryszard Ławrynowicz powiedział, że to zapis ustawowy, tak
jak przy sprzedaży lokali mieszkalnych, gdzie nie powinno się sprzedawać po obrysie
budynków, tylko tak aby można było do niego dojść i zrobić remont. Można by zapytać
ustawodawcę, który wprowadził te uprawnienia zarówno dla dzierżawców jak i lokali
użytkowych. Na dzień dzisiejszy obowiązują zapisy uchwały z 1998 roku. Minęły czasy
że zabiegają wszyscy o kupno lokali,

bo sprzedaż musiałby się odbywać po cenie

wolnorynkowej po wycenie rzeczoznawcy. Nie można posądzać o narażenie na straty
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gminy. Intencją tych zmian było wprowadzenie dwóch punktów które mówią, że te
zapisy dotyczą też lokali użytkowych które, stanowią cały budynek którym może być
również garaż.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że bardzo przestrzega przed podjęciem tej
uchwały, bo nie powinno być tworzone prawo, które z założenia stwarza hipotetyczną
możliwość korupcji a podjęcie tej uchwały stworzy nieograniczone możliwości zbycia
bez przetargu. Następnie szeroko uzasadnił to podając przykłady sprzedaży na
podstawie tej uchwały.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski w związku z tym, że uchwała
wzbudza tyle kontrowersji zaproponował zdjęcie w/w projektu z porządku sesji.
Radny Jerzy Ewertwowski wobec dalej idącego wniosku Przewodniczącego Rady
Romana Groszkowskiego wycofał swój wniosek o zmianę zapisu.

Poddany przez

Przewodniczącego Rady Romana Groszkowskiego pod głosowanie

jawne wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława zaopiniowano pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym.

l) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
Burmistrz Miasta Włodzimierz powiedział, że uchwała zawiera uzasadnienie
a ponadto była omawiana na komisjach

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
położonych przy ul.
Ziemowita

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
przy 1 głosie
wstrzymującym

Komisja
Komisja
Oświaty,
Rozwoju
Kultury Sportu Gospodarczego,
i Turystyki
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
Pozytywnie
jednogłośnie
jednogłośnie

W dyskusji głos zabrali:
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Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że jest to sprzedaż gruntu na działalność
przemysłową w strefie mieszkalnej i może to wywołać niesmak

i porosił

o przeniesienie tego bliżej torów tam gdzie jest hałas. Dodał, że wstrzyma się od głosu.
Radny Ryszarda Ławrynowicz powiedział, że jest w strefie przemysłowej
w planie zagospodarowania. Pozyskano na budowę Ziemowita środki unijne i jednym
z warunków jest, że działki sprzedawane będą na zasadzie konkurencyjności
i dotychczasowa uchwała mówiąca o sprzedaży dla strefy nie może być realizowana bo
grozi to konsekwencjami finansowymi.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 16 głosach za i 1 wstrzymującym podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul.
Ziemowita
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul.
Ziemowita stanowi załącznik nr 16 do protokołu

m) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka
z o.o. w Iławie
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwała zawiera
uzasadnienie a ponadto była omawiana na komisjach. Kwota zostanie przekazana na
spłatę kolejnych czterech rat kredytu.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

podwyższenia kapitału
zakładowego spółki
Zakład Komunikacji
Miejskiej Spółka z o.o.
w Iławie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Komisja
Oświaty,
Rozwoju
Kultury Sportu Gospodarczego,
i Turystyki
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
Pozytywnie
jednogłośnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o. w Iławie
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Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji
Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie stanowi załącznik nr 17 do protokołu

n) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza

Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że uchwała zawiera
uzasadnienie a ponadto była omawiana na komisjach.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

Komisja
Problematyki
Społecznej

zbycia prawa własności
nieruchomości położonej
przy ul. Narutowicza

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Komisja
Oświaty,
Rozwoju
Kultury Sportu Gospodarczego,
i Turystyki
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
Pozytywnie
jednogłośnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Narutowicza

Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul.
Narutowicza stanowi załącznik 18 do protokołu

o) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

Jerzy

Sochacki

przytoczył

zapisy

uzasadnienia do uchwały. Powiedział, że w toku rozpatrywania skargi stwierdzono, że
na wysypisku było wiele kontroli m.in. około 30 kontroli Straży Miejskiej w kilku
wypadkach zakończonych mandatami. Były kontrole wydziału merytorycznego jak
również osobiste przez burmistrza. Po zapoznaniu się z materiałem Komisja przy 2
głosach za, 2 wstrzymujących i 1 przeciwnym zdecydowała aby zarekomendować
radzie uznanie skargi za bezzasadną.
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Radna Anna Zakrzewska Jestem członkiem Komisji

Rewizyjnej, zgłosiłam na

Komisji Rewizyjnej swoje odrębne zdanie i uważam, że burmistrz ponosi pełną
odpowiedzialność za bałagan jaki panował na wysypisku. Wysypisko było zamknięte,
dalej były zwożone śmieci, kontrole z WIOŚ potwierdziły to. Mandatów nie było 30 – tu
jest duże przekłamanie, ale nie znam dokładnej liczby. I uważam, że było nieeleganckie
że na posiedzeniach komisji, nie było powiedziane i jakby zaznaczone moje zdanie
odrębne, o które prosiłam żeby było, wytłuszczone. Dlatego, że uważam że jest w
urzędzie miasta pracownik, który odpowiada i opiekuje się wysypiskiem śmieci , śmieci
są miejskie i było niedopatrzenie i niedopilnowanie ze strony urzędu, że takie rzeczy
przez tyle lat mogły się na tym wysypisku dziać.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Sochacki Nie powiedziałem,
że mandatów było 30 tylko że wielokrotnie były wprowadzane mandaty. Natomiast
jeśli chodzi o zdanie odrębne o którym była mowa, to ma ono być umieszczone
w protokole i w nim będzie.
Radna Anna Zakrzewska Uważam, że zanim odbywały się posiedzenia
poszczególnych komisji to uważam, że taki protokół powinien być przedstawiony
i odczytany, a protokołu nie ma do dziś.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że takiego obowiązku
statutowego nie ma.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że 30 mandatów o czymś świadczy, bo nie
karze się kogoś bez powodu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Sochacki po raz kolejny wyjaśnił, że
kontroli było 30 wielokrotnie zakończonych mandatami.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski przypomniał, że skarga dotyczyła
braku kontroli na wysypisku .
Radny Roman Przybyła odniósł się do słów przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w których stwierdził, że burmistrz był na wysypisku. Zapytał o wnioski kroki jakie
Burmistrz powziął po tej wizycie.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik powiedział, że zastanawia go sprawa bo
nie wszyscy widzieli projekt rekultywacji wysypiska. „Gdyby państwo widzieli, co było
w 2006 roku na tym wysypisku, to można złapać się za głowę. Ten stan do którego w tej
chwili doprowadziły te dwie firmy, a w zasadzie spółka TY i JA , to w tych trudnych
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czasach jeśli chodzi o odpady i nową ustawę , ile przysporzyła bałaganu i problemów –
zrobiły dużo. Pytanie, co zrobiłem? Te sprawy związane ze stacją przeładunkową,
sprawa wysypiska, która budziła kontrowersje – było jasną sprawą, że trzeba wzmocnić
kontrolę gdy się okazało, że na tym wysypisku są wysypywane odpady. Kontrole były,
ale trzeba byłoby zastosować jakiś monitoring. Było monitorowane w inny sposób. Były
kopane odgazowujące kanały, próby uporządkowani sprawy z odciekami na pewno
trwały cały czas. Dlatego ja bym chciał podziękować Pani Bielewskiej za to, że podjęto
próbę uporządkowania tego wszystkiego. Jeśli chodzi o stacje przeładunkowe to pani
Bielewska z Panem Eremusem,

doprowadzili do tego , kiedy były dopiero rozmowy

w związku Gmin, że powinny powstać takie 3-4 stacje na całym ternie – u nas ta stacja
już funkcjonowała. Stwierdzono pewne niedopatrzenia, które będą uregulowane
Trzeba było wprowadzić szereg uchwał i wdrożyć je. Były konsultacje i spotkania
z mieszkańcami, bo budziło to wiele zastrzeżeń. Firma TY i JA uruchomiła punkt
selektywnej zbiórki. 50 lat istnieje wysypisko i od samego początku było źle
zlokalizowane i pewne błędy musiały zaistnieć. Proszę zajrzeć do opracowania
i obejrzeć fotografie. Aktualnie powstaje stacja przeładunkowa przez Rudno, która
będzie posiadała wszelkie wymogi. Poza tym wysypisko będzie zrekultywowane dzięki
Fundacji Ochrony Środowiska. Mogliśmy dokonać tej rekultywacji wcześniej, ale
pieniądze były przeznaczone na inne cele, na duże inwestycje, dlatego to nie było
zrealizowane. Liczyliśmy, że ZG „Czyste Środowisko” zajmie się rekultywacją wysypisk.
Do piątku będzie wyłoniona firma, która zajmie się rekultywacją. Umowa opiewa na
4,6 mln złotych na ten cel. Odzyskamy 7 ha ziemi na których po 5 latach będzie można
zrobić fajne przedsięwzięcie turystyczne czy gospodarcze. Obok jest małe jeziorko
przyległe do wysypiska, gdzie warto zrobić badania i w przyszłości zrekultywować je.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że pięknie się mówi, co będzie ale to nas nie
interesuje. W tej skardze to był stan zastany i kontrole się odbywały i nie zauważył że
na zamknięte wysypisko od 2007 roku dalej przywożone są śmieci a pan kieruje takie
słowa uznania do firmy TY i JA – jestem zaskoczona i zdziwiona tymi słowami, bo był
bałagan, co potwierdził Wiceburmistrz Ławrynowicz na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej jak pytałam, kto za to dopowiada i czyim pracownikiem jest osoba, która
opiekuje się tym wysypiskiem. Nie mogę pojąć na jakiej podstawie takie słowa uznania
za to co zostało stwierdzone na tym wysypisku.
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Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik Że pani nie może pojąć, to ja się nie
dziwię, bo Pani pracuje gdzie indziej, bo gdyby się Pani spotkała się z problemem
śmieciowym to by Pani zrozumiała.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski przypomniał, że oceniamy zarzut czy
wysypisko było kontrolowane czy nie.
Radny Eugeniusz Dembek Ja chciałbym wierzyć Komisji Rewizyjnej a jaka ona jest
my wiemy. Ja tą komisje doskonale znam i nie mogę wierzyć w ani jedno słowo
przewodniczącemu, który jest jednostronnym, z obozu który rządzi, człowiekiem. On
jest najmądrzejszy, najwięcej wie. Dlatego ja nie wierze tej komisji , jest mądrzejsza od
prokuratury. Za moich czasów przechodziła samych siebie, kiedy byli za absolutorium a
na sesji głosowali przeciw. To jest ciało, które nie reprezentuje na dzień dzisiejszy
spektrum tej rady. Przez Komisję Rewizyjną można przepchnąć wszystko, nawet takie
rzeczy, które nawet przez różowe okulary można byłoby widzieć.
Przewodniczący

Rady Roman

Groszkowski Komisję wybrano w sposób

demokratyczny i chyba tego pan nie kwestionuje i w swoich zarzutach posuwa się pan
zdecydowanie za daleko i formułuje daleko idące zarzuty wkaraczjące w kwestie
stosunków cywilno-prawnych, miedzy panem a przewodniczącym komisji, już o
kulturze nie mówię.
Radny Eugeniusz Dembek Po co pan usprawiedliwia rzeczy oczywiste.
OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Pozytywnie przy
Pozytywnie
2 głosach
przy 1 głosie
przeciwnych
wstrzymującym

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 13 głosach za, 3 przeciwnych i 1
wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta Iławy

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy stanowi
załącznik 19 do protokołu
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p) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Wiceprzewodniczący Komisji Lech Zendarski powiedział, że komisja uznała
skargę za bezprzedmiotowa ponieważ skarżący wycofał swoja skargę
Radna Anna Zakrzewska Powiedziała, że skarga dotyczyła tego że Burmistrz nie
rozpatrzył wniosku o zatwierdzenie podziału działek. Uważam, że skarga jest
bezprzedmiotowa,

ale uważam że w uzasadnieniu powinno być napisane to co

powiedział wiceburmistrz Ławrynowicz, że doszło do zawarcia porozumienia
i zobowiązał się do wykupu tego gruntu, bo tylko na tej podstawie Pan Kowalczyk
wycofał swoja skargę a pisemna prośba o wycofanie skargi została złożona dwa dni po
posiedzeniu Komisji .

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

2) rozpatrzenia skargi
na Burmistrza
Miasta Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Oświaty,
Kultury Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach za podjęła uchwałę w
sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy stanowi
załącznik nr 20 do protokołu

q) zlecenia zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy

Przewodniczący Rady Roman Groszkowski jest to skarga komitetu „Budujmy
Razem”. Początkowo chcieliśmy przekazać ze względu na tematykę do komisji budżetu,
ale po uznaniu jej za skargę na działalność Burmistrza, przychylono się do opinii radcy i
zdecydowano przekazać ja do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej .
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Radny Lech Żendarski Szkoda, że zanim projekt stawał na komisjach nie była ta
sprawa wyjaśniona.

OPINIE KOMISJI
Uchwała w sprawie

zlecenia zbadania skargi
na Burmistrza Miasta
Iławy

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Komisja
Oświaty,
Rozwoju
Kultury Sportu Gospodarczego,
i Turystyki
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie przy
Pozytywnie
Pozytywnie
1 głosie
jednogłośnie
jednogłośnie
wstrzymującym

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 16 głosach za i 1 głosie
wstrzymującym

podjęła uchwałę w sprawie zlecenia zbadania skargi na

Burmistrza Miasta Iławy

Uchwała w sprawie zlecenia zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy stanowi
załącznik 21 do protokołu

Ad.8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta
Iławy wzięli udział między innymi w:
•

spotkaniu związanym z organizacją zawodów seniorskich Warmia Mazury
Senior Games 2014

•

spotkaniach związanych z rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów

•

spotkaniach związanych z wdrożeniem miejskiego monitoringu

•

posiedzeniach zarządu i zgromadzeniu Związku Gmin Jeziorak

•

walnym zebraniu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

•

posiedzeniu zarządu i zgromadzeniu Związku Gmin Kanału OstródzkoElbląskiego i Pojezierza Iławskiego

•

konferencji inaugurującej rozpoczęcie realizacji projektu „Ostródzko-Iławski
Obszar Funkcjonalny”

•

konferencji „Port Lotniczy Mazury szansą rozwoju turystyki w regionie”

•

wernisażach wystaw
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•

miejskich imprezach kulturalnych i sportowych

•

posiedzeniach komisji

•

innych spotkaniach

Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy za okres 17.12.2013 – 17.01.2014:
Z Nr 0050-95/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Konsultacyjnego ds. Osób Niepełnosprawnych
Z 0050-96/2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Iławy na 2013
rok
Z 0050-97/2013 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Z 0050-98/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta
Iławy na 2013 rok
Z 0050-99/2013 w sprawie przekazania zagospodarowania terenu przy Gimnazjum
Samorządowym nr 2 w Iławie
Z 0050-100/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na
lata 2013-2029
Z 0050-101/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta
Iławy na 2013 rok
Z 0050-102/2013 w sprawie przekazania środków trwałych w użyczenie Związkowi
Gmin „Jeziorak”
Z 0050-103/2013 w sprawie przekazania w dzierżawę i zmiany środków trwałych
wydzierżawionych Spółce z o.o. „Iławskie Wodociągi”

Z 0050-1/2014 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Z 0050-2/2014 w sprawie powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach
Miasta Iławy

Z 0050-3/2014 w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem
silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Iławie
Z 0050-4/2014 w sprawie negocjacji dotyczących zbycia nieruchomości przy ul.
Kościuszki
Z 0050-5/2014 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

- 30 -

Z 0050-6/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy
Miejskiej Iława w sprawach Wspólnot Mieszkaniowych
Z 0050-7/2014 w sprawie nadania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych
Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań wynikających z uchwały Rady Miejskiej w
Iławie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029
Z 0050-8/2014 w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Burmistrza Miasta
Iławy w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Z 0050-9/2014 w sprawie nadania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych
Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie przetargów:
•

Postępowanie znak OO.271.42.2012 na ubezpieczenie ekologicznej mini
przystani żeglarskiej EKOMARINA w Iławie

•

Postępowanie znak ZP.271.1.2014 na wykonanie rekultywacji składowiska
odpadów w Iławie

•

Postępowanie znak ZP.271.2.2014 na wykonanie dokumentacji projektowych
dla inwestycji realizowanych przez Gminę Miejską Iława

•

Postępowanie znak ZP.271.3.2014 na pielęgnację i wycinkę drzew rosnących na
terenie miasta Iławy

•

Postępowanie znak ZP.271.4.2014 na naprawy (remonty) nawierzchni
utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymianę znaków drogowych,
pionowych oraz nowe oznakowanie w 2014 r. dróg zarządzanych przez Urząd
Miasta Iławy

Rozstrzygnięcie przetargów:
•

Postępowanie znak ZP.271.41.2013 na utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Iławy
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Wydział Organizacyjno-Obywatelski

Biuro Rady Miejskiej:
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące posiedzenia:
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: 11.12.2013 r.
• Komisji Problematyki Społecznej: 12.12.2013 r.
• Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów: 16.12.2013 r.
• Komisji Rewizyjnej: 8.01.2014 r., 15.01.2014 r.
Podczas XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku podjęto uchwały w
sprawie:
•

XLV/448/13 - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-29:
Wojewoda, Skarbnik Miasta, RIO

•

XLV/449/13 - uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok: Wojewoda, Skarbnik
Miasta, RIO

•

XLV/ 450/13 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-29:
Wojewoda, Skarbnik Miasta, RIO

•

XLV/ 451/13 - zmian w budżecie miasta na 2013: Wojewoda,

Skarbnik

Miasta, RIO
•

XLV/452/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej
instytucji kultury Iławskiego Centrum Kultury oraz nadania statutów
utworzonym

w

wyniku

podziału

samorządowym

instytucjom

kultury:

Wojewoda, Dyr. ICK
•

XLV/453/13 - uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok: Wojewoda, Kier. OPPUiPR

•

XLV/454/13 - uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok: Wojewoda, Kier. OPPUiPR

•

XLV/455/13 - dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława: Wojewoda, Wydz. IŚM

•

XLV456/13 - komunalizacji nieruchomości na terenie miasta Iławy: Wojewoda,
Wydz. IŚM
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•

XLV/457/13 -. uchwalenia dyżurów radnych Rady Miejskiej w Iławie na I
półrocze 2014 roku: Wojewoda, a/a

•

XLV/458/13 - zlecenia zbadania skargi na bezczynność Burmistrza Miasta
Iławy: Wojewoda, Kom. Rewizyjna

•

XLV/459/13 - uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok: Wojewoda,
a/a

•

XLV/460/13 - uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej
na 2014 rok: Wojewoda, a/a

•

XLV/461/13 - zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych
Komisji Rady Miejskiej: Wojewoda, a/a

•

XLV/462/13 - upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej: Wojewoda, Dyr. MOPS

•

XLV/463/13 - zmiany statutu Miejskiego ośrodka Pomocy społecznej w Iławie
wprowadzonego uchwałą rady Miejskiej Nr XXIX/296/12 z dnia 28 listopada
2012 roku: Wojewoda, Dyr. MOPS

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dniach 12-13.12.2013 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez Związek
Miast Polskich dla uczestników zawiązanego partnerstwa „Ostródzko-Iławski
Obszar Funkcjonalny”, który nadzoruje tworzenie i pomaga w efektywnym
układaniu współpracy pomiędzy partnerami tworzącymi obszar funkcjonalny.
2. W dniu 16.12.2013 r. zawarto ugodę sądową z firmą KORNAS DEVELOPMENT
Sp. z o.o. S.K.A. dotyczącą sposobu rozliczeń po odstąpieniu przez Wykonawcę od
umowy na zaprojektowanie i budowę portu śródlądowego w Iławie.
3. W dniu 16.12.2013 r. odebrano mobilną pompę do odsysania nieczystości
płynnych i wody zęzowej z jednostek pływających. Przekazano ją do obsługi
użytkowników ekomariny.
4. W dniu 20.12.2013 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę
parametrów aglomeracji Iława w związku z wyłączeniem terenów z Gminy
Wiejskiej Iława.
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5. W dniu 27.12.2013 r. zakończono montaż urządzenia do ewidencji liczby
użytkowników ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad jez. Jeziorak w Iławie.
6. W dniu 20.12.2013 r. podpisano z Instytucją Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 umowę
finansową na realizację projektu pt. „Iława online . Etap I – bezpieczeństwo i
informacja”. Przedmiotowy projekt jest realizowany

z Osi 7 RPOWiM –

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; działanie: 7.2 – Promocja i
ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych; poddziałanie 7.2.1 – Usługi i
aplikacje dla obywateli. Szacowana wartość całkowita Projektu – 854 tys. zł, w
tym dotacja UE 718,8 tys. zł.
7. W dniu 20.12.2013 r. podpisano z Instytucją Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 umowę
finansową na realizację projektu pt. Rekultywacja składowiska odpadów w
Iławie. Przedmiotowy Projekt jest realizowany z Osi 6 RPOWiM – Środowisko
przyrodnicze; działanie: 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska
poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska;
poddziałanie 6.1.1.– Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Szacowana wartość całkowita Projektu – 5,8 mln. zł, w tym dotacja UE 4,6 mln zł.
8. W dniu 20.12.2013 r. podpisano z Instytucją Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 aneks do umowy
o dofinansowanie nr UDA-RPWM.02.01.04-28-003/10-00 dla zadania pn.
Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak w Iławie.
Aneks ma na celu ostateczne rozliczenie projektu i zamknięcie jego finansowej
części.
9. W dniu 9.01.2014 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy rekultywacji
składowiska w Iławie. Termin składania ofert upływa 24.01.2014 r.
10. W dniu 13.01.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony (postępowanie znak
ZP.271.2.2014) na wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji
realizowanych przez Gminę Miejską Iława. Dokumentacje swoim zakresem
obejmować będą przebudowę 12 dróg oraz parkingów na terenie całego miasta.
Zakres zamówienia dotyczy ulic: Nowej, Lipowej, Wodnej, Warsztatowej,
Poprzecznej, Bydgoskiej, Skłodowskiej, Szeptyckiego, Boczno – Górnej,
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Wyczółkowskiego, Sobieskiego, Odnowiciela. Termin składania ofert upływa
23.01.2014 r.
11. W dniu 16.01.2014 r. rozpoczęto procedurę zapytania cenowego na wykonanie
dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączy wodociągowych do
Gimnazjum nr 2, Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 6 w Iławie. Termin
składania do dnia 23.01.2014 r.

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
1. W dniu 27.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na prowadzenie biura Informacji
Turystycznej w budynku Urzędu Miasta Iławy. Najkorzystniejsza oferta została
złożona przez firmę AIR TOWN 4 U Monika Raźniewska na kwotę 49.990,00 zł.
2. Przedstawiciele wydziału wzięli udział w konferencji „Port Lotniczy Mazury
szansą rozwoju turystyki w regionie”. W trakcie konferencji omówiona została
kwestia możliwych połączeń krajowych i zagranicznych. Obecnie prowadzone są
rozmowy z sześcioma przewoźnikami zainteresowanymi uruchomieniem
lotniczych połączeń z Szyman. Wśród potencjalnych połączeń regularnych
znajdują się takie kierunki, jak Berlin, Monachium czy Kopenhaga. Tani
przewoźnicy są zainteresowani uruchomieniem połączeń do Oslo, Dublina czy
Londynu. Otwarcie lotniska w Szymanach zmniejszy odległość Iławy od
najbliższego lotniska z 170 km do zaledwie 100 km, a fakt ten ma istotne
znaczenie w kontekście nowych kierunków promocji turystycznej i gospodarczej
miasta.
3. Wydział jest odpowiedzialny za przygotowanie cyklu ośmiu wycieczek z
przewodnikiem organizowanych z okazji 100-lecia wybuchu I wojny światowej
na terenie Iławy po miejscach związanych z historią lat 1914-1920. Wycieczki
pn. "Zimowe wyprawy szlakiem Wielkiej Wojny", upamiętniające jedną z
najtragiczniejszych chwil w historii ludzkości i oddające hołd Polakom
walczącym na wszystkich frontach wojny, poprowadzi przewodnik turystyczny
po Warmii i Mazurach Dariusz Paczkowski. Atrakcją wydarzenia będzie pokaz
umundurowania żołnierza iławskiego 35 pułku artylerii polowej Macieja
Kucharskiego, pasjonata wojskowości z Iławy. Patronat medialny nad
„Zimowymi wyprawami szlakiem Wielkiej Wojny” objęli między innymi: kanały
TVP Historia, TVP Olsztyn, „Gazeta Olsztyńska”, „Radio Olsztyn” a także
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najważniejsze polskie czasopisma i portale historyczne. Wycieczki odbywać się
będą w każdy weekend i środę ferii zimowych, pierwsza z nich rozpocznie się 25
stycznia o godzinie 12-tej przy hotelu Stary Tartak.
4. Kampania promocyjna „Jeziorak jednym z 7 nowych cudów Polski”, realizowana
przez Urząd Miasta Iławy w 2012 i 2013 roku, uzyskała nominację do nagrody
KOGUTA w kategorii Lider Promocji za przeprowadzenie skutecznej kampanii
wizerunkowej Iławy i jeziora Jeziorak na rynku krajowym. 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, która w 2014 roku
odbędzie się w Płocku.

Wydział

Zarządzania

Infrastrukturą

Miejską,

Środowiskiem

i

Mieniem

Komunalnym
1. W dniu 13.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie i konserwację
zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – Sektory I, II, III.Utrzymanie i
konserwacja zieleni komunalnej – Sektor I CENTRUM wygrało Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych „EKO” ul. Biskupska 7, Iława za kwotę brutto: 128.844,00 zł;
Utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej – Sektor II PÓŁNOC wygrało
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” ul. Biskupska 7, Iława za kwotę
brutto: 178.878,00 zł; Utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej – Sektor III
POŁUDNIE wygrał Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy
„SPOMER” ul. Biskupska 7, Iława za kwotę brutto:155.448,00 zł.
2. W dniu 16.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na „Konserwację i utrzymanie
oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”.
Wygrało Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Energetycznych „PERIMEX”, Zenon
Łyżwa, ul. Kościuszki 31a, Iława za kwotę brutto: 118.468,80 zł.
3. W dniu 20.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na „Zarządzanie cmentarzami
komunalnymi w Iławie.” Zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul.
Piaskowej i Kard. St. Wyszyńskiego w Iławie wygrało Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski ul. Malczewskiego 20, Iława za kwotę
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brutto: 119.200,00 zł. Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul.
Ostródzkiej w Iławie wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „LAZUR”
Jolanta Bartkowska ul. Malczewskiego 20, Iława za kwotę brutto: 113.700,00 zł.
4. W dniu 20.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie terenu cmentarza
komunalnego

przy

ul.

Kard.

St.

Wyszyńskiego

w

Iławie”.

Wygrało

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” za kwotę brutto: 11.760,00 zł.
5. W dniu 20.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na „Prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Iławie”.
6. W dniu 23.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na „Utrzymanie czystości i
porządku na terenie miasta Iławy – część 1 Północ i część 2. Utrzymanie
czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w
północnej części miasta wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” za
kwotę brutto:144.932,34 zł; Utrzymanie czystości i porządku na ulicach,
chodnikach i parkingach położonych w południowej części miasta wygrał
Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” za kwotę
brutto:101.348,90 zł. Wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” za
kwotę brutto: 174.350,00 zł.
7. W dniu 27.12.2013 r. dokonano wyboru oferty na „Obsługę i bieżące utrzymanie
szaletu miejskiego przy ul. Niepodległości i na targowisku miejskim” w oparciu o
regulamin wewnętrzny zamówień poniżej 14.000 euro. Wygrał Zakład Usługowo
– Handlowy „OPIEKUN” Bożena Litwińska ul. Pieniężnego 9, Iława za kwotę
brutto: 47.232,00 zł.
8. W dniu 16.01.2014 r. ogłoszono przetarg na „Pielęgnację i wycinkę drzew
rosnących na terenie miasta Iławy”
9. Dokonano zakupu bud ocieplanych (8 szt.) i podestów drewnianych (8 szt.) do
schroniska dla bezdomnych zwierząt.
10. Wymieniono szyby w wiatach przystankowych przy ul. Jana III Sobieskiego – 2
szt.
11. Oddano w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
mieszkanie o pow. 46,60 m2, położone przy

ul. Jagiełły 1C w Iławie, z

przeznaczeniem na mieszkanie chronione – Decyzja nr IŚM.6844.2.2013 z dnia
12-11-2013 r.
12. Wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości.
- 37 -

Straż Miejska w Iławie
1. W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Iławie przeprowadziła 314
interwencji

zgłoszonych przez mieszkańców dyżurnemu jednostki oraz

przeprowadzonych z inicjatywy własnej, podczas których wylegitymowano 211
osób.
2. W związku z nastaniem okresu zimowego i spadkiem temperatur strażnicy na
bieżąco kontrolowali miejsca przebywania i gromadzenia się osób bezdomnych.
Podjęte zostały dwie interwencje związane z wyprowadzeniem bezdomnych z
instytucji publicznych. Żadna z bezdomnych osób nie się zgodziła na przyjęcie
oferowanej pomocy.
3. Strażnicy kontynuują przeprowadzanie kontroli zleconych przez wydział
organizacyjno-obywatelski dotyczących postępowań o wymeldowanie.
4. W związku ze skargami na młodzież palącą papierosy w ramach codziennych
patroli przeprowadzane są kontrole otoczenia Zespołu Szkół Budowlanych wraz
z przyległymi budynkami mieszkalnymi, terenu osiedla Stare Miasto oraz części
osiedla Podleśne przyległego do Gimnazjum Samorządowego nr 2.
5. W okresie przedświątecznym i noworocznym strażnicy przeprowadzali kontrole
stoisk handlowych sprzedających wyroby pirotechniczne. Skontrolowano
łącznie 12 stanowisk i nie stwierdzono nieprawidłowości.
6. W dni świąteczne wspólne z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji przeprowadzono działania zmierzające do zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta.
7. W okresie międzysesyjnym strażnicy dokonali 31 kontroli materiałów
opałowych spalanych w piecach w posesjach prywatnych. W kontrolowanych
posesjach nie znaleziono materiałów niedopuszczonych do spalania, jednak w
niektórych domach zauważono biomasę wykorzystywaną jako paliwo. Po
konsultacji z Delegaturą WIOŚ w Elblągu, uzyskano informację o dopuszczeniu
biomasy do spalania.
8. W dniu 12.01.2014 r. strażnicy zapewniali bezpieczeństwo wolontariuszom
WOŚP, kwestującym na ulicach miasta.
9. Strażnicy Miejscy uczestniczyli w spotkaniach zespołu roboczego realizującego
projekt „Iława-online” w Urzędzie Miasta Iławy.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dniu 21.12.2013 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6 A odbyło się spotkanie wigilijne dla
pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Iławie, osób bezdomnych
oraz mieszkańców zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Iławie. Na
wieczerzy obecni byli: Burmistrz Miasta Iławy - Włodzimierz Ptasznik,
wiceburmistrz – Andrzej Lewandowski, dyrektor DPS w Iławie - Marek Kaucz.
Ponadto gościem honorowym był Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej z Kościoła
pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie o. Lucjan Osiecki, który poprowadził
modlitwę i wygłosił słowo do zgromadzonych. W spotkaniu wzięło udział około
120 osób.

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

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

11.12 (czwartek)
Liga Tenisa Stołowego,
Miejsce: Sala ul. Asnyka

•

14.12 (sobota)
Konsultacje Kadry Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej U-18
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

14.12 (sobota)
Iławska Liga Futsalu II liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

15.12 (niedziela)
Iławska Liga Futsalu I liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

15.12 (niedziela)
Turniej UKS "Mały Jeziorak" T.Szpadkiewicz

•

16.12 (poniedziałek)
Iławska Liga Siatkówki Amatorskiej
Miejsce: Hala sportowa przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja
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•

18.12 (środa)
Rejonowe zawody w Mini Piłce Siatkowej "Czwórek" dziewcząt Szkół
Podstawowych
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

20.12 (piątek)
Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: Sala ul. Asnyka

•

21.12 (sobota)
Iławska Liga Futsalu II liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

22.12 (niedziela)
Iławska Liga Futsalu I liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

27.12 (piątek)
Wojewódzki Finał Pucharu Polski w Futsalu
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

03.01 (piątek)
Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: Sala ul. Asnyka

•

04.01 (sobota)
Iławska Liga Futsalu II liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

05.01 (niedziela)
Iławska Liga Futsalu I liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

10.01 (piątek)
Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: Sala ul. Asnyka

•

11.01 (sobota)
Iławska Liga Futsalu II liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

12.01 (niedziela)
Iławska Liga Futsalu I liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

13.01 (poniedziałek)
Iławska Liga Siatkówki Amatorskiej
Miejsce: Hala sportowa przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja
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•

•

17.01 (piątek)
Liga Tenisa Stołowego
Miejsce: Sala ul. Asnyka
18.01 (sobota)
Iławska Liga Futsalu II liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

19.01 (niedziela)
Iławska Liga Futsalu I liga
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

•

20.01 (poniedziałek)
Iławska Liga Siatkówki Amatorskiej
Miejsce: Hala sportowa przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja

•

22.01 (środa)
Pokaz Centrum Tańca
Miejsce: Hala Sportowa- Widowiskowa

Iławskie Centrum Kultury
1. W dniach 2.12. - 13.12.2013 r. w kinoteatrze odbyły się przesłuchania
Makroregionalne Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Państwowej
Szkoły Muzycznej. W imprezie uczestniczyło ok. 400 osób.
2. W dniu 14.12.2013 r. w kinoteatrze obył się koncert Kuby Michalskiego, który
zaśpiewał piosenki Jacka Kaczmarskiego. Artysta wykonał takie utwory jak
„Mury”, „Obława”, „Sen Katarzyny”, „Zbroja” i wiele innych utworów genialnego
barda „Solidarności” oraz ballady Leonarda Cohena i własne kompozycje do
wierszy wybitnych poetów. Koncert obejrzało 100 osób.
3. W dniu 19.12.2013 r. w kinoteatrze odbyła się Wieczornica Bożonarodzeniowa
Państwowej Szkoły Muzycznej.
4. W dniu 21.12.2013 r. w kinoteatrze odbył się Spektakl Teatralny „Jak Krzyś
ratuje planetę Ziemię”

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Spektakl

obejrzało ok. 220 osób.
5. W dniu 30.12.2013 r. w Hali Sportowo Widowiskowej odbył się Koncert
Noworoczny.

W

programie

usłyszeliśmy

rozrywkowej

w

wykonaniu

grupy

największe

wokalnej

„Młodzi

przeboje

muzyki

Lokalnie”

oraz

najpiękniejsze pieśni operowo-operetkowe „Operetka. Przeboje i jej czułe
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słówka” w wykonaniu grupy artystycznej Operus - Arte. Koncert obejrzało ok.
1000 osób.
6. W dniu 31.12.2013 r.

na placu przed kinoteatrem odbył się sylwester dla

mieszkańców Iławy, podczas którego zagrał zespół Bill. Imprezę uświetnił pokaz
sztucznych ogni.
7. W dniu 6.01.2014 r. w kinoteatrze odbył się koncert kolęd „Bóg się rodzi”,
podczas którego wystąpiła Schola „Gratia”, Chór „Appasjonata” oraz Chór
Camerata. Koncert obejrzało 300 osób.
8. W dniach 11-12.01.2014 r. odbyły się imprezy z okazji XXII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach Finału, w dniu 11.01.2014 r. w klubie
Stacja Iława odbyły się koncerty zespołów ZKS SQAD, Szwindel, Cuba de Zoo i
Jafia Namuel natomiast w restauracji Yellow zorganizowany został koncert
„Iławscy żeglarze dla WOŚP”. W dniu 12.01.2014 r. odbyła się Wielka Ping
Pongowa Orkiestra – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, Festyn

Darz Bór,

przejażdżki Quadami, pokaz motocykli, Paintball i darmowe degustacje potraw
myśliwskich. Z kolei w kinoteatrze przeprowadzona została aukcja prac
artystycznych oraz gadżetów WOŚP, w przerwach pomiędzy licytacjami
wystąpiły grupy tańca nowoczesnego PROCONTRA, Marta Przybyła oraz zespół
muzyki myśliwskiej HUBERTUS. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni
„Światełko do nieba”. W czasie trwania XXII Finału na ulicach miasta kwestowało
70 wolontariuszy. Sztab WOŚP przy Iławskim Centrum Kultury zebrał i wpłacił
na konto Fundacji łącznie 50.115, 95 zł. W imprezach uczestniczyło ok.1000
osób.

Miejska Biblioteka Publiczna
11.12 – Lekcja biblioteczna – Watson B. – „Pracowity dzień świętego Mikołaja”–
16 osób
Miejsce: Filia Nr 2
11.12.– Głośne czytanie – „Świąteczne opowieści” – 61 osób
Miejsce: Przedszkole Samorządowe Nr 4
13.12 – Klub Mangi – 12 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
14.12 – Gildia Magii i Miecza – 8 osób, Magic the Gethering – 6 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
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14.12 – „Od książki do przygody” – bombki na choinkę – 5 osób
Miejsce: Filia Nr 2
14.12 - Głośne czytanie – „Świąteczne opowieści” – 11 osób
Miejsce: Przedszkole „Chata Skrzata”
18.12 – Lekcja biblioteczna – „Gwiazdkowy prezent” i ubieranie papierowej
choinki – 25 osób
Miejsce: Filia Nr 2
20.12 – Klub Mangi – 9 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
21.12 – Gildia Magii i Miecza – 12 osób, Magic the Gethering – 3 osoby
Miejsce: Pracownia Komputerowa
04.01 – Gildia Magii i Miecza – 9 osób, Magic the Gethering – 6 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
7-14.01 – Skontrum księgozbioru Oddziału dla Dzieci
10.01 – Wernisaż „Pomiędzy zen a technokracją” – 32 osoby
Miejsce: MBP
11.01 – „Od książki do przygody” – zakładki do książek – 2 osoby
Miejsce: Filia Nr 2
11.01 – Gildia Magii i Miecza – 9 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
14.01 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – „Zatoka trujących jabłuszek”
M. Szwaji – 9 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna
18.01 – Gildia Magii i Miecza – 7 osób, Magic the Gethering – 7 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
21.01 – Spotkanie Klubu Mam – 22 osoby
Miejsce: Oddział dla Dzieci
22.01 – „Przedszkolaki w bibliotece” – maski karnawałowe – 25 osób
Miejsce: Filia Nr 2
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Ponadto w MBP przeprowadzono
38 zajęć w zakresie kursów komputerowych -266 osób
84 zajęcia językowe z języka angielskiego - 489 osób
12 kursów z języka niemieckiego - 59 osób
W styczniu 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie podpisała umowę o
przystąpieniu do konsorcjum warmińsko – mazurskich bibliotek publicznych; dzięki
temu użytkownicy biblioteki będą mogli korzystać z książek popularnonaukowych
dostępnych na platformie ibuk libra. Działanie finansowane jest ze środków Starostwa
Powiatowego w Iławie w ramach pełnienia funkcji biblioteki powiatowej. Ogółem w
okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 17 zajęć z
edukacji czytelniczej i medialnej oraz 134 edukacyjne. We wszystkich formach
uczestniczyło 1 110 osób.

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
1. Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami
Sp. z o.o. w ramach umowy o zarządzanie lokalami komunalnymi prowadzi
sprawy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która rozpatruje wnioski o przydział
lokali komunalnych. W grudniu 2013 roku odbyły się posiedzenia Społecznej
Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Miasta Iławy w celu
uczestniczenia w dokonywaniu oceny warunków mieszkaniowych osób
ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych. W okresie od 01.09.2012 r. do
31.08.2013 r. do Spółki ITBS oraz Burmistrza Miasta Iławy wpłynęły 94 podania
o przydział mieszkania z zasobów miasta Iławy, z tego 83 osoby złożyły
wypełnione wnioski o wynajem mieszkania wraz z udokumentowanymi
dochodami. Podczas kwalifikacji Komisja sprawdziła warunki mieszkaniowe w
terenie 29 rodzin. Gmina Miejska Iława posiada obecnie 6 wolnych lokali 1pokojowych w budynku przy ul. Jagiełły 1C oraz 1 lokal 1-pokojowy przy ul.
Kościuszki 15/3a. W związku z powyższym Komisja przydzieliła te lokale
osobom samotnym lub mniejszym rodzinom ubiegającym się o wynajem w tym
roku. Komisja ujęła w projekcie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu
lokali mieszkalnych w 2014 roku łącznie 12 rodzin, przy czym pierwsze 7
pozycji to osoby zakwalifikowane do wynajmu małych mieszkań, a kolejne 5
pozycji to osoby, które otrzymają mieszkania po pozyskaniu z odzysku wg
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kolejności wykazu. Osobom niezakwalifikowanym do wynajmu przysługiwało
prawo odwołania od decyzji Komisji w terminie 14 dni od daty wywieszenia listy
do wiadomości publicznej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 29 odwołań,
które zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta w terminie do 31.01.2014 r.
W

uzupełnieniu

informacji

Burmistrz

Miasta

Włodzimierz

Ptasznik

poinformował radnych o :
21 stycznia wzięliśmy udział w konferencji "Port Lotniczy Mazury szansą rozwoju
turystyki w regionie". Lotnisko ma ruszyć w drugiej połowie 2015 roku, a jego budowa
ma kosztować 200 mln zł. Dla nas uruchomienie lotniska w Szymanach jest ważne o
tyle, że zmniejszy się odległość z Iławy do najbliższego lotniska o kolejne 40 km. W tej
chwili od lotniska w Gdańsku dzielą nas 143 km., od Modlina 173 km. a od lotniska w
Warszawie 225 km. Od Szyman dzieli nas zaledwie nieco ponad 100 km – fakt ten ma
istotne znaczenie w kontekście nowych kierunków promocji turystycznej i
gospodarczej miasta. Najważniejszy jest jednak wymiar prestiżowy. Obecnie
prowadzone

są

rozmowy

z

sześcioma

przewoźnikami

zainteresowanymi

uruchomieniem lotniczych połączeń z Szyman. Wśród potencjalnych połączeń
regularnych znajdują się takie kierunki, jak Berlin, Monachium czy Kopenhaga. Tani
przewoźnicy są zainteresowani uruchomieniem połączeń do Oslo, Dublina czy Londynu.
Budowa lotniska finansowana jest w 76 procentach z dotacji unijnych. Zgodnie z
prognozami port będzie obsługiwał 57 tys. pasażerów rocznie, w ciągu 20 lat ma
nastąpić wzrost do 731 tys. rocznie. Początkowo liczba operacji lotniczych, czyli startów
i lądowań ma wynosić 5,6 tys. rocznie, by w ciągu dwóch dekad wzrosnąć do 17 tys.
rocznie. Lotnisko ma być czynne siedem dni w tygodniu w godz. 6-22. W konferencji
udział wzięli także przedstawiciele branży hotelowej z Iławy.
21 stycznia wzięliśmy udział w konferencji inaugurującej rozpoczęcie realizacji
projektu „Ostródzko-Iławski obszar funkcjonalny”. Głównym celem projektu jest wzrost
potencjału społeczno-gospodarczego terenu powiatów iławskiego i ostródzkiego.
Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny leży w zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego i obejmuje obszarowo tereny administracyjne sześciu gmin:
Miasto Ostróda, Miasto Iława, Gmina Iława, Gmina Ostróda, Gmina Miłomłyn, Gmina
Morąg i Powiat Ostródzki. Zakres terytorialny zachowuje ciągłość przestrzenną i łączy
ze sobą dwie części dwóch powiatów: iławskiego i ostródzkiego. Inicjatywa utworzenia
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Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego została wysoko oceniona w skali kraju
w ramach konkursu projektów do Programu Regionalnego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009 – 2014 pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek

samorządu

terytorialnego,

dialog

społeczny

oraz

współpracę

z

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” (na 83 oceniane projekty, projekt
ostródzko-iławski uplasował się na 5 miejscu listy rankingowej, a tylko 15 projektów
uzyskało wsparcie). Wart podkreślenia jest fakt, że jest to jedyny projekt, który uzyskał
dofinansowanie z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w ramach
wspomnianego programu. Jest to jedna z nielicznych inicjatyw samorządów Warmii i
Mazur, którego głównym celem jest wzrost potencjału społeczno – gospodarczego
tworzonego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie, a następnie realizację
wspólnych celów i kierunków rozwoju. W ramach przedmiotowego projektu zostanie
opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OstródzkoIławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dokumentacje projektowe w postaci
projektów budowlanych dla najbardziej strategicznych inwestycji jak również
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Całkowita wartość projektu wynosi
2 638 590 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 2 242 802 zł.
W dzisiejszym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” opublikowany został procentowy
udział bezrobotnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w poszczególnych
gminach. Z zestawienia wynika, że wśród miast Iława znajduje się na drugim miejscu w
województwie, zaraz po Olsztynie z bezrobociem wynoszącym 6,4%. Dla porównania
bezrobocie w Olsztynie wynosi 6,3%, w Lubawie 7,1%, w Elblągu 9,6%, w Ostródzie
9,8%, w Lidzbarku Warmińskim 10,8% a w Mrągowie 11,6%.
Coraz częściej pojawiają się informacje o kolejnych planach restrukturyzacyjnych
koncernu Energa – dostawcy prądu dla naszego regionu. Po likwidacji BOK, czyli Biura
Obsługi Klienta, pojawiły się informacje o planach likwidacji posterunków
energetycznych. Zwrócimy się w najbliższym czasie do operatora z prośbą o ponowne
rozważenie proponowanych zmian i odstąpienie od szkodliwej dla społeczności
lokalnej decyzji, jeśli nasze informacje się potwierdzą. W staraniach wesprą nas z
pewnością parlamentarzyści.
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Nawet kilkunastostopniowy mróz nie wystraszył pierwszych uczestników „Zimowych
wypraw szlakiem Wielkiej Wojny”. W dwóch wycieczkach – „Szlakiem pomników I
wojny” i „Szlakiem Blücherstrasse” udział wzięło prawie 200 osób. „Zimowe wyprawy
szlakiem Wielkiej Wojny” to cykl ośmiu wycieczek tematycznych po miejscach
związanych z historią lat 1914-1920. Pierwsze dwie wyprawy odbyły się 25 i 26
stycznia. Kolejne odbywać się będą 29 stycznia – ta właśnie trwa – oraz 1, 2, 5, 8 i 9
lutego. W trakcie najbliższych dni uczestnicy odwiedzą miejsca związane z przebiegiem
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu z 1920 roku, zwiedzą też zabudowania
dawnych

koszar

oraz

obiekty

kolejowe.

Uczestnikom

towarzyszyć

będą

rekonstruktorzy, którzy pokażą, jak wyglądało umundurowanie żołnierzy walczących
na frontach Wielkiej Wojny. W trakcie pierwszych wycieczek można było zobaczyć
umundurowanie szeregowego żołnierza i oficera armii Cesarstwa Niemieckiego (w tym
odtworzone umundurowanie żołnierza 35 pułku artylerii polowej, stacjonującego w
Iławie), żołnierza Imperium Rosyjskiego, a nawet sanitariuszki, opatrującej rannych na
tyłach frontu. „Zimowe wyprawy szlakiem Wielkiej Wojny” to pierwsza inicjatywa w
regionie nawiązująca do 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej i na pewno nie
ostatnia.

Naszym

celem

jest

przede

wszystkim

upamiętnienie

jednej

z

najtragiczniejszych chwil w historii ludzkości, oddanie hołdu Polakom walczącym na
wszystkich frontach I wojny światowej, a także przywrócenie Iławie miejsc, o których
niewiele osób dziś pamięta. Patronat medialny nad „Zimowymi wyprawami szlakiem
Wielkiej Wojny” objęli między innymi: kanały TVP Historia, czasopisma i portale
historyczne oraz TVP Olsztyn, „Gazeta Olsztyńska” i „Radio Olsztyn”. Udział w
wycieczkach, które zaczynają się zawsze o godz. 12:00, jest bezpłatny. Miejsca zbiórek
uczestników podane zostały na miejskiej stronie internetowej www.ilawa.pl.
W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radna Elżbieta Prasek wyraziła słowa uznania dla organizacji zimowych wypraw
organizowanych na które tłumnie przybyła młodzież mimo 14 stopni mrozu. Duże
wrażenie zrobiło tez na młodzieży wejście na teren zakładu karnego. Podziękowała
organizatorom i Michałowi Młotkowi za zorganizowanie żywej lekcji historii.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych
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Radny Włodzimierz Harmaciński Czy prowadzone są jakieś rozmowy z syndykiem
ziemniaczanki i CHEMIROLEM w temacie zalanych gruntów z rozlewiska i zalewania
ulicy Wojska Polskiego. PZD ma problem z utrzymaniem poziomu drogi . Syndyk
zakończy swoja działalność i nie będzie z kim tego uregulować, bo ¾ gruntów to grunty
prywatne i syndyk powinien to z nimi uregulować. Gdy zakończy swoją działalność to
cały problem spadnie na miasto będzie musiało to uregulować i wyłożyć pieniądze.
Wojska Polskiego -uregulowanie spraw z własnością gruntów –w planie
zagospodarowania jeziorko figuruje i chodzi o to, aby zostało ono utrzymane.
Latem było spotkanie z Panią Nadleśniczy – chciałem, aby nadleśnictwo udało się
zachęcić do budowy ścieżki rowerowej od ul. Wojska Polskiego i Biskupskiej , czy jest
kontynuacja tych rozmów.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że to prawda że droga jest zalewana i to
powinna, być podniesiona przynajmniej o pół metra i to powinna być sugestia z naszej
strony do PZD, aby się tym zajęli.
Radna Anna Zakrzewska Na komisjach poprzedzającej uchwalenie budżetu była
mowa o potrzebie wykupu gruntów pod ulicę Sybiraków. Miał się zająć tym
wiceburmistrz Ławrynowicz, więc proszę o informację, co w tym temacie zostało
zrobione i czy spotkał się Pan z właścicielami gruntów?
Zwróciła się następie do przewodniczącego rady z przypomnieniem, że obiecał na
poprzedniej sesji, że zostanie zbadana i wytłumaczona sprawa spadku o 4 miliony
ewentualnych wpływów do budżetu miasta z tzw. opłaty planistycznej z terenu IZNS.
Zapytała czy Burmistrz udzielił informacji na ten temat a jeśli tak, to dlaczego do niej
nie dotarła.
„17 października ub. roku złożyłam interpelację dotyczącą budowy dwóch parkingów
i drogi przy budynku Kopernika 4c w stronę ulicy Sobieskiego. Pytanie brzmiało: Kto
pozwolił wybudować drogę i parkingi. Burmistrz odpowiedział, że dokumentacja jest w
Olsztynie, wiec proszę o informację czy dokumenty już wróciły i czy Pan Burmistrz zajął
się zagarniętym mieniem miejskim pod drogę i parking?”
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Czy w świetle istniejącej dokumentacji Burmistrz wystąpił lub zamierza wystąpić do
inwestora o rozbiórkę tzw apteki przy ul. Ostródzkiej, w celu zapewnienia ładu
przestrzennego

w

mieście.

Miasto

zainwestowało

duże

pieniądze

w

plan

zagospodarowania nie po to, aby był wirtualny ale po to, aby go przestrzegać.
Radny Eugeniusz Dembek Powiedział, że po rozmowie z kilkoma osobami z zarządu
KS „Jeziorak” zorientował się, że tam działają dwa „Jezioraki”- Mały „Jeziorak” i ten
który nas reprezentuje. Z tego co się orientuje w budżecie jest 50 tys, przeznaczone na
„Jeziorak”

i nasze zespoły młodzieżowe są liderami w klasyfikacjach w różnych

rozgrywkach.

Mały Jeziorak bazuje na wpisowych od rodziców w wysokości 100

złotych i nie każdego na to stać. Powiedział, że chciałby się upewnić czy Burmistrz ma
jeszcze na uwadze stary „Jeziorak”, który przyniósł miastu wiele splendoru, bo
scedowanie od razu na niewiele znaczący podmiot, bo nawet wykazały to mizerne
osiągnięcia w stosunku do tego Jezioraka, który szkoli młodzież w 7 klubach i wystawia
do rozgrywek i osiąga dobre wyniki. Krzywdą by było gdyby Burmistrz nie wziął tego
pod uwagę tworząc, coś tam nowego”
Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik :
Chemirol wykupił Ziemniaczankę i funkcjonuje pod tą nazwą. Syndyk narobił trochę
problemów, o czym świadczy trzecia skarga, która dziś została zlecona Komisji
Rewizyjnej. Na działkach kupionych od syndyka cześć osób chciałaby się budować. Kilka
lat temu była informacja ogłaszana w lokalnych mediach, że rozpoczęcie czegokolwiek
na tych 60 ha jest możliwe dopiero za 10-15 lat. To trudne zagadnienie bo syndyk
informował, że miasto musi ten tern uzbroić. Obszar Funkcjonalny daje możliwość
przynajmniej przygotowani projektu.
Zalewny teren o którym wspominał Radny Harmaciński – ta sprawa wymaga oceny
fachowców, co można tam ewentualnie zrobić .
Radny Włodzimierz Harmacińśki zaznaczył, że to sprawa ważna i pilna dla miasta
aby ją sfinalizować, póki syndyk działa. Sprawa ul. Wojska Polskiego jest istotna, bo to
miejska ulica. Do tego zalewiska są odprowadzane wody opadowe z kilku ulic
z południowej części miasta . Chemirol nie jest zainteresowany tym zalewiskiem i przy
wydawaniu pozwolenia wodno-prawnego odstąpił . Dla miasta ważne są rozmowy
z Chemirolem, bo wody z tego zalewiska musza być odprowadzane przez kanał pod
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torami w stronę jeziora Lonkier, a inaczej nigdy sobie z tym nie poradzimy. Dlatego
póki syndyk jest i ma jakieś pieniądze niech ureguluje sprawy własności, żeby nie
spadło to na miasto. A jeśli chodzi o ulice Wojska Polskiego to sprawa bezpieczeństwa
bo są obawy, że w którymś momencie może dojść do wypadku.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik podziękował za informację która
spowoduje jakieś działanie, bo nie każdy z nas jest zawsze zorientowany.
Następnie odniósł się do drugiej sprawy dotyczącej nadleśnictwa. Powiedział, że
spotkał się z panią Krzyżanowską i udali się na te tereny, gdzie ewentualnie można
byłoby cos zrobić. Do kontaktów z nadleśnictwem został zobowiązany kierownik Wydz.
PWZ Michał Młotek. Jest to obecnie na terapie rozmów i na obecnym etapie trudno
powiedzieć jaki będzie ich finał.
Radny Włodzimierz Harmacińśki Droga szrutrowa wybudowana w stronę
Jamielnika – tam ją mozna ulokować z tablicami edukacyjnymi. W interesie
mieszkańców jest, aby dojść do porozumienia i spowodować powstanie drogi od
Wojska Polskiego do Biskupskiej wzdłuż lasu.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik problemem jest, że te drogi nie są nasze
tylko nadleśnictwa.
Radny Włodzimierz Harmacińśki powiedział, że tam jest mieszane i trzeba
wybrać taka trasę aby nadleśnictwo mogło działać,
Burmistrz Miasta Włodzimierz Ptasznik zaprosił pana Harmacińskiego do
Wiceburmistrza Ławrynowicza w celu przedyskutowania sprawy.
Odnosząc się do zapytania radnego Dembka powiedział, że wie że utworzył się
trzeci Jeziorak -mały Jeziorak jak i ten trzeci który został utworzony przez rodziców
tych dzieci. W obu obecnie szkolona jest młodzież, ale również w tym „prawdziwym”
Jeziorku też jest młodzież. Powiedział, że na spotkaniu z prezesami klubów
zaproponował, aby te pieniądze właściwie wykorzystać i p;podzielić. Kluby musza dojść
do porozumienia, bo będzie konkurs a KS „Jeziorak” nie posiada takiej zdolności, aby
absorbować pieniądze bo regulamin mówi, że przy zadłużeniu nie można przekazywać
takich środków. Dodał, że nadal jest za tym, aby utalentowana młodzież była
wzmacniana tymi środkami z budżetu miasta. KS „Jeziorak” to piąta liga i nie mają już
takich potrzeb finansowych jak kiedyś.
Zastępca Burmistrza Ryszard Ławrynowicz powiedział, że jeśli chodzi o ulice
Sybiraków to temat jeszcze nie został podjęty, ponieważ w tym roku jest dużo
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inwestycji i doprowadziliśmy do ogłoszenia, po otwarciu ofert wszelkich projektów
technicznych na drogi, które są w tym roku przewidziane do realizacji w roku
przyszłym. Wpłynęło 27 oferentów. Chodzi o to, aby je teraz stopniowo przygotowywać
do realizacji w czasie. Powiedział, że tematem ulicy Sybiraków będzie się można zając
w kwietniu lub maju, po sprawdzeniu wydolności budżetu. Projekt to drobiazg , więcej
będzie kosztował wykup gruntów nie zamierzony przez miasto. Bo nie miasto było
sprawcą, że nie doszło do wykupu wcześniej tego gruntu pod kawałek tej drogi, a
działki zostały sprzedane przez prywatnych inwestorów.
Opłata planistyczna i różnicę w wartości nieruchomości dawnego IZNS; po
przeszukaniu dokumentacji z lat poprzednich w roku 2011 kiedy, ukazały się te
artykuły bazowano na szacunkach zarządu IZNS, bo miasto nie miało nawet interesu
aby dokonać takiego oszacowania. Ponieważ spółka była spółką giełdową pojawiły się
informacje o wzroście wartości do poziomu 20- 25 milionów złotych. Tak przewidywał
zarząd. Były to szacunki uwzględniające zabudowania jak i inne nieruchomości. To co
przedstawione było później dotyczyło tylko samych gruntów. Wartość tego gruntu
określono dopiero w

styczniu 2013 roku w pod potrzeby określenia opłaty

planistycznej. Określa się ją w sposób następujący: przed zmianą planu wartość gruntu
była na poziomie 3,3 miliona, a po zmianie planu i nowej wycenie wzrosła do wysokości
7,9 mln. Czyli nastąpił wzrost na poziomie 4,5 miliona złotych i od tego 30% , będzie to
1,3 miliona złotych. Ciągle mowa o wartościach wirtualnych czy hipotetycznych, bo
będą one skuteczne w momencie kiedy właściciel nieruchomości dokona sprzedaży.
I wtedy opłata w tej wysokości jest wymagana i będzie egzekwowana. Jeśli
przeniesienie własności nastąpi po upływie 5 lat, to będzie to nieegzekwowalne.
Planowane zmiany na tym ternie idą w kierunku zwiększenia wartości, bo mają to być
kompleksy mieszkalno- apatamentowe i butiki handlowo-usługowe oraz dochodowy
dom spokojnej starości tu przewiduje się podniesienie jeszcze wartości gruntu
z korzyścią dla miasta.
Sprawa apteki- na dzień dzisiejszy postępowanie w tej sprawie nie zostało
zakończone, bo jak wynika ze sprawozdania

kontroli Wojewódzkiego Inspektora

Nadzoru Budowlanego, którego posiadamy kopię, bo nie jesteśmy stroną – a w którego
posiadaniu jest również radna Anna Zakrzewska. Sprawę przekierowano do wojewody
który prowadzi postępowanie. Czekamy na rozstrzygnięcia, bo od tego zależy nasze
postępowanie.
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Przebudowa drogi o szerokości 4 m została wykonana

i inwestor taką zgodę

uzyskał od starostwa. Jeśli chodzi o parkingi i miejsca to zgadzamy się, że to wszystko
powinno być zachowane i zgodne z prawem i tylko tak może być tak brane pod uwagę.
Uzyska Pani na piśmie to, co przed chwila powiedziałem.
Ulica Kopernika 4c- postępowanie nie zostało zakończone i takich dokumentów nie
posiadamy bo starostwo całą dokumentacje przekazało szczebel wyżej. „ Z tego co
wiem Pani o to wnioskowała i w tej sprawie otrzyma wcześniej informacje niż my” .
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że o polach filtracyjnych po ziemniaczance
była informacja, że będą zbrojone za 10-15 lat i to była pewna przestroga. Oni
proponowali miastu wykup tego gruntu, ale miasto z tego nie skorzystało z uwagi na
finanse. Syndyk sprzedał te grunty. Za czasów burmistrza Maśkiewicza, kiedy grunty
należały do Skarbu Państwa zwracano się do nas o wykup tego po 5 złotych za metr
kwadratowy, ale rada była wtedy tak złośliwa, że głosowała przeciw.
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski powiedział, że sprawa będzie
omawiana przy okazji omawiania skargi skoro tego dotyczy . Poprosił o trzymanie się
tematu.
Zwrócił się następnie do radnej Zakrzewskiej, że nie odpowiada na pytania które nie
były kierowane do niego i radna odniosła może dlatego mylne wrażenie tak jak
i przedstawicielka gazety. Dodał, że upomniał się o tę odpowiedź, ale nie wie czy została
ona już wysłana do prasy.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że tak jest napisane w protokole .
Radny Wiesław Burdyński poprosił o zorientowanie się co powiat zrobił w
temacie ulicy Wojska Polskiego i rozmów z Chemirolem, bo to ich ulica.
Zwrócił uwagę, że ulica Narutowicz nie był odśnieżana w ub. roku szczególnie druga
strona chodnika. Czy miasto ma wpływ na to, aby starosta swoje służby tam wysłał.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że radny nie zrozumiał sensu jego
wypowiedzi i że nie chodziło o ulice Wojska Polskiego tylko, że miedzy innymi ma ona
znaczenie.Bardziej chodziło o odprowadzanie wód opadowych i spraw własnościowych
gruntów.
Dodał jeszcze, że rodzice dzieci skarżą się zew przedszkolach jest za zimno.

Ad.11. Wnioski mieszkańców Iławy
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Przewodniczący

Rady

Roman

Groszkowski

powiedział,

że

w

okresie

miedzysesyjnym nie wpłynął żaden wniosek mieszkańca.

Ad.12. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Roman Groszkowski poinformował o pismach Wojewody
warmińsko Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych do rad na okres kadencji
2014-2018 oraz o uchwale RIO ws. planowanej kwoty długu, które stanowią załączniki
do protokołu. Poinformował również, że kolejna sesja przewidywana jest na dzień 26
lutego br.
W/w pismo Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2014 roku stanowi
załącznik nr 22 do protokołu

W/w pismo RIO z dnia 27 stycznia 2014 roku
stanowi załącznik nr 23 do protokołu
Wicepzrewodniczący Rady Andrzej Pankowski odniósł się do wypowiedzi
radnego Dembka na poprzedniej sesji dotyczącej stawek za wodę, że radni nie mają
wpływu na jej cenę. Wyjaśnił, ze w projekcie budżetu radny ma bardzo dużo do
powiedzenia w dwóch przypadkach: w ustalaniu ceny za podatek od nieruchomości i
przy stawce za korzystanie z mienia komunalnego. Możemy ustalać ceny w związku z
czym prezes musi podnieść cenę wody. To co powiedział radny nie jest prawdą i proszę
następnym razem, uważać bo może wiele osób odebrało to tak, że opowiadam głupoty.”

Ad .10. Zamknięcie obrad XLVI Sesji

Przewodniczący Rady Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1630 zamknął sesję .

Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Drozdowska

Roman Groszkowski
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