Protokół Nr XLVII/14 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 26 lutego 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XLVII Sesja Rady Miejskiej w Iławie odbyła się w dniu 26 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1300, a zakończono o godz. 1600.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski dokonał otwarcia XLVII Sesji.
Serdecznie powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustalonego
składu stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje
i uchwały. W chwili rozpoczęcia posiedzenia nieobecni byli: Włodzimierz Harmaciński, Elżbieta Lewandowska
oraz Robert Zbysław. Wszystkie nieobecności były usprawiedliwione.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski wyznaczył
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie – Edwarda Bojko do liczenia głosów podczas XLVII Sesji Rady
Miejskiej w Iławie.
<< ZMIANA QUORUM – DOSZEDŁ RADNY WŁODZIMIERZ HARMACIŃSKI.
AKTUALNY STAN OSOBY RADNYCH WYNOSI 19 RADNYCH.>>
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności kierowników wydziałów, jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Jako pierwszy w sprawie porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie Roman Groszkowski i zaproponował wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad w punkcie
<<projekty uchwał w sprawie>>:
o

rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Miasta Iławy - zdjęcie z porządku obrad,
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że przedmiotem skargi były tereny po byłej
„Ziemniaczance. Dodał, że w przedmiotowej sprawie odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej i w związku z ustaleniami na komisji, proponuje się zdjęcie przedmiotowego punktu
z porządku obrad,

o

zlecenia zbadania skargi na działalność MOPS - wprowadzenie do porządku obrad,
Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że rozpatrzenie przedmiotowej skargi zostało zlecone
przez Urząd Marszałkowski. Zbadanie tej skargi zleca się Komisji Rewizyjnej.
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ZMIANA QUORUM – W OBRADACH UCZESTNICZY RADNY WŁODZIMIERZ HARMACIŃSKI. AKTUALNY STAN
OSOBOWY STANOWI 19 RADNYCH.

Powyższe propozycje zmian do porządku obrad poddano pod głosowanie jawne.
I.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Miasta Iławy został przyjęty pozytywnie
„jednogłośnie”.

II.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zlecenia zbadania skargi na działalność MOPS został przyjęty pozytywnie
„jednogłośnie”.

Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej
z uwzględnieniem powyższych zmian, w obecności 19 radnych został przyjęty pozytywnie „jednogłośnie”
w następującym brzmieniu:
1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum

2.

Ustalenie porządku obrad

3.

Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji

4.

Informacja przedstawicieli o działalności w związkach:
- Gmin „Jeziorak”
- Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
- Miast Polskich
- Kanału Ostródzko Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
- Euroregionu Bałtyk.
5. Sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Drogach Miasta Iławy. Status prawny dróg na
terenie miasta
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

-2-

Protokół Nr XLVII/14 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 26 lutego 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
1)

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2014-2029

2)

zmian w budżecie miasta na 2014 rok

3)

udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz Porozumienia,
będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie
przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2014 r.

8.

4)

zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego

5)

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita

6)

przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Iławy na lata 2014-2017”

7)

zlecenia zbadania skargi na działalność MOPS

Wyrażenie stanowiska Rady Miejskiej w Iławie w sprawie rozszerzenia strefy Małego Ruchu Granicznego
o obszar miasta Iława oraz powiatu iławskiego

9.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

10.

Interpelacje i zapytania radnych

11.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

12.

Wnioski mieszkańców Iławy

13.

Komunikaty i oświadczenia

14.

Zamknięcie obrad XLVII Sesji

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski o godzinie 1300 otworzył XLVII Sesję Rady
Miejskiej w Iławie i przewodniczył jej obradom. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy
18 radnych, co stanowi quorum dla podejmowania prawomocnych decyzji i wniosków. W dalszej części
posiedzenia, quorum uległo zmianie. Przed przystąpieniem do ustalenia porządku obrad, w obradach
uczestniczyło już 19 radnych – doszedł Radny Włodzimierz Harmaciński.
Ad.2. Ustalenie porządku obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski po przyjęciu porządku w powyższym brzmieniu
z uwzględnieniem przegłosowanych zmian - przystąpił do jego realizacji.
Niżej zaprezentowana karta opinii z poszczególnych posiedzeń komisji w miesiącu luty jest
informacją dotyczącą zaopiniowania każdego materiału sesyjnego oraz projektu uchwały.
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Szczegółowa karta opinii głosowań poszczególnych materiałów oraz projektów uchwał
z posiedzeń stałych komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski przekazał informację, że w Biuletynie
Informacji Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z XLVI Sesji
Rady Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia dzisiejszych obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag do
powyższego protokołu, w związku z czym uznano go za przyjęty bez uwag.
Ad.4. Informacja przedstawicieli o działalności w związkach: Gmin „Jeziorak”, Gmin Regionu OstródzkoIławskiego „Czyste Środowisko”, Miast Polskich, Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
Euroregionu Bałtyk.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że przedmiotowa
informacja była prezentowana na posiedzeniach komisji stałych. Przekazano wersję pisemną niniejszej
informacji. Następnie poprosił o zaprezentowanie opinii komisji. Przedstawiciele komisji zaprezentowali opinie
z poszczególnych posiedzeń jak poniżej:

INFORMACJE

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

INFORMACJA

PRZEDSTAWICIELI
O
DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZKACH: GMIN „JEZIORAK”, GMIN REGIONU
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO”, MIAST
POLSKICH, KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO I
POJEZIERZA IŁAWSKIEGO, EUROREGIONU BAŁTYK
W

Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik zabrał głos w przedmiotowej sprawie i przekazał
najważniejsze informacje dotyczące działalności w związkach. Dodał, że przedłożona informacja była
rozszerzona o dane dotyczące członkostwa w Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
i Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska (podkreślił, że nie przekazujemy na nią żadnych
pieniędzy). Pokrótce zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące członkostwa Gminy Miejskiej Iława.
Powiedział, że dzięki temu promowane są walory Pojezierza Iławskiego, Iława ma możliwość brania udziału
w wydarzeniach targowych, pozyskiwania środków unijnych zarówno tych tzw. miękkich i twardych, umożliwia
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się organizację i uczestnictwo w warsztatach, konferencjach i szkoleniach itp. Przekazał informację, że
wysokość składek oscyluje w graniach od 0 złotych do ponad 33 tys. zł., zaś ogólna suma składek wynosi
ponad 91 tys. zł. Szczegółowa informacja była przedstawiona podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych.
W przedmiotowej sprawie przygotowano materiał pisemny, załączony do niniejszego protokołu.
Informacja przedstawicieli o działalności w związkach: Gmin „Jeziorak”, Gmin Regionu OstródzkoIławskiego „Czyste Środowisko”, Miast Polskich, Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
Euroregionu Bałtyk stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
W sprawie powyższej informacji nie podjęto dyskusji
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowała informację
przedstawicieli o działalności w związkach: Gmin „Jeziorak”, Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”, Miast Polskich, Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
Euroregionu Bałtyk.
Ad. 5. Sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Drogach Miasta Iławy. Status prawny dróg
na terenie miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że przedmiotowa
informacja nie była prezentowana na posiedzeniach komisji stałych. Przekazano jedynie skróconą wersję
niniejszej informacji, przekazaną w formie pisemnego sprawozdania.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Drogach Miasta Iławy –
Andrzej Pankowski. Na wstępie przedstawił przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Iławie kom.
Sławomira Kołpackiego, pełniącego obowiązki Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, który przedstawi
prezentację multimedialną w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Zespołu poinformował, że zadaniem
zespołu jest m.in. informowanie o stanie bezpieczeństwa, o organizacji ruchu.
Następnie głos zabrał kom. Sławomir Kołpacki – p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.
W formie prezentacji multimedialnej przedstawił najistotniejsze informacje związane z przedmiotowym
zagadnieniem. Przede wszystkim zaprezentowano informacje związane z bezpieczeństwem na terenie miasta
Iławy, przedstawiono dane statystyczne dotyczące m.in. zdarzeń drogowych, poruszono kwestię oznakowania
drogowego na terenie miasta, przekazano informacje o prowadzonych działaniach np. „Trzeźwy poranek”,

-5-

Protokół Nr XLVII/14 z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 26 lutego 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
„Prędkość” i .in. Szczegółowe informacje zawarto w materiałach informacyjnych z wyżej wymienionej
prezentacji.
Materiały informacyjne z prezentacji multimedialnej dotyczącej bezpieczeństwa na terenie Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Powyższą informację uzupełnił Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Drogach Miasta
Iławy – Andrzej Pankowski. Powiedział, że ma wielką satysfakcję z tego, że pracuje w tym zespole, że wiele
spraw udaje się załatwić m.in. budowa podjazdu pod Szkołę Nr 2. Podkreślił, że jest zadowolony również z tego,
że w programie realizacji inwestycji znalazło się kilka zadań związanych z przebudową dróg. Przekazał
informacje dotyczące stanu dróg, wypowiedział się w sprawie niepłatnych miejsc do parkowania. Stwierdził, że
nie jest rozwiązaniem aktualnej sytuacji wprowadzenie strefy płatnego parkowania, lecz zwiększenie ilości
bezpłatnych parkingów. Zwrócił uwagę, że jeśli zostanie przebudowany parking przy bankach na
ul. Sobieskiego i powstaną nowe parkingi na osiedlach nie będzie konieczności wprowadzania płatnych
parkingów.
Informacja Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa na Drogach Miasta Iławy
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
W związku z przedstawioną prezentacją multimedialną przez przedstawiciela Komendy Powiatowej
Policji w Iławie – Sławomira Kołackiego i sprawozdaniem Radnego Andrzeja Pankowskiego, głos zabrali:
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik i podziękował za działania
podjęte przez powyższy zespół, a szczególnie za zorganizowanie debaty, która dotyczyła przede wszystkim
bezpieczeństwa na drogach naszego miasta. Poinformował, że w sumie mamy 66 km dróg. Powiedział, że
problemem są nie tylko dziury w drodze, lecz odpowiednie oznakowanie. Zwrócił uwagę, że Przewodniczący
wyżej wymienionego zespołu bierze również udział w opiniowaniu projektów inwestycyjnych i swoje uwagi
przenosi na pracę zespołu. Podkreślił, że bardzo ważne są kontakty z przedstawicielami wspólnot
mieszkaniowych, ze Spółdzielnią Mieszkaniową – „Praca”.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, ile zbędnych znaków drogowych znajduje się na terenie miasta? Ile
ulic wymaga natychmiastowej renowacji? W jaki sposób zła nawierzchnia przyczyniła się do kolizji, zdarzeń
drogowych?
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Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że zostanie to sprawdzone i takie
informacje zostaną przekazane.
Radny Eugeniusz Dembek zwrócił uwagę, że ta komisja nie jest w gestii Rady, działa przy Burmistrzu.
Powiedział, że komisja ta nie do wszystkich kwestii podchodziła sprawiedliwie. Na szczególną uwagę zwrócił
sytuację przy dworcu, gdzie nie zastosowano odpowiedniego oznakowania (o co wnioskował Radny Dembek).
Zabrał głos w sprawie oznakowania pionowego przy Dworcu PKP, szczególnie w okresie zimowym stanowi to
utrudnienie. Powiedział, że komisja nie pomogła rozwiązać problemu komunikacyjnego przy dworcu. Zwrócił się
z prośbą do Komendanta Powiatowego Policji, by łaskawie traktować rowerzystów poruszających się rowerami
po chodnikach.
Radny Edward Bojko podziękował za pracę policjantów, którzy wspólnie ze strażnikami miejskimi
kontrolują teren miasta, między innymi parkowanie. Poprosił o zwrócenie uwagi na złe parkowanie głównie na
tzw. zatoczkach, szczególnie przy targowisku miejskim. Podziękował za bardzo komunikatywne przedstawienie
materiału.
Radny Roman Waruszewski poprosił o udzielenie informacji dotyczącej „ściętych rond” w okolicy
basenu.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik wyjaśnił, że ronda zostały tymczasowo „ścięte”,
ponieważ przez Iławę odbywał się przewóz elementów do wiatraków. Zwrócił uwagę, że był to nietypowy
transport, ponieważ niektóre elementy były dużych rozmiarów. Dodał, że transport odbył się głównie drogą
krajową, w związku z czym nie ponosimy za to kosztów, a po 28 lutym – zgodnie z ustaleniami z GDDKiA ronda
zostaną przywrócone do stanu poprzedniego.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że podobała mu się prezentacja multimedialna. Opowiedział
się za przestrzeganiem prawa, ponieważ jest legalistą. Powiedział, że w pisemnym sprawozdaniu zabrakło
wielu istotnych rzeczy, że z przedstawionego sprawozdanie dowiedział się jedynie informacji na temat przejścia
dla pieszych, podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 2, na temat barierek ochronnych. Podkreślił, że zabrakło
informacji w jakich kwestiach wnioskował zespół do Burmistrza i co w związku z tym zostało uwzględnione, a co
nie.
Radny Andrzej Pankowski odniósł się do powyższej wypowiedzi Radnego i powiedział, że bez sensu
było przygotowanie szczegółowego sprawozdania, ponieważ są to długie sprawy. Ponadto przekazał
informację, że w Biurze Rady dostępne są notatki służbowe z posiedzeń zespołów. Podkreślił, że w związku
z tym, że jest to zespół Burmistrza, zamierzono ogólnie przedstawić sprawę bezpieczeństwa, stąd
sprawozdanie jest zawężone.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że to jest „żadne sprawozdanie”, bowiem niczego z niego się
nie dowiedział.
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Radny Wiesław Burdyński przypomniał, że na początku kadencji poruszał sprawę parkingu przy ul.
Kościuszki 4. Powiedział, że podobno tą sprawą zajmowała się komisja, jednakże jest to droga krajowa. Zwrócił
uwagę, że samochody są stawiane pod kątem prostym w stosunku do budynku i uniemożliwia to wyjazd
z parkingu - kierowcy klną, problem trwa już ok. 4 lata. Zaproponował interwencję w przedmiotowej sprawie.
Radny Jerzy Ewertowski powiedział, że zabrakło mu informacji na temat składu personalnego tejże
komisji. Poinformował, że rozmawiał z dwoma strażnikami miejskimi, będącymi w trakcie swoich czynności
służbowych, w newralgicznym punkcie przy ul. Sobieskiego – panowie mieli sensowne uwagi co do miejsc
parkingowych. Zaproponował wykorzystanie uwag strażników. Przypomniał, że Radny Pankowski był przeciwny
wprowadzeniu opłat. Powiedział, że gdyby tam doszło do przesunięcia chodniczka, który i tak jest niepotrzebny,
można by było parkować wzdłuż ulicy i strażnicy nie musieliby straszyć mandatami.
Radny Andrzej Pankowski zwrócił się do Radnego Szymańskiego i powiedział, że informacja jest
częścią prezentacji multimedialnej. Powiedział, że sprawozdanie wraz z prezentacją multimedialną stanowi
jedną całość.
Radny Eugeniusz Dembek zwrócił uwagę, że z przedstawionych informacji wynika, że na
ul. Wyszyńskiego było najwięcej zdarzeń drogowych. Zapytał, gdzie jest najbardziej newralgiczne miejsce?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zwrócił uwagę, że dane
statystyczne obejmowały rok, w którym na skutek inwestycji na ul. Sobieskiego (przebudowa wiaduktu), ul.
Wyszyńskiego była obciążona bardziej niż zwykle.
W przedmiotowej sprawie głos zabrał również kom. Sławomir Kołpacki – p.o. Naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego i powiedział, że w dużej mierze przyczyniła się do tego zmiana organizacji ruchu, bardzo
duży ruch został skierowany na ul. Wyszyńskiego – w związku ze wcześniej wspomnianą przebudową wiaduktu.
Powiedział, że najwięcej zdarzeń miało miejsce pomiędzy dyskontem Biedronka a przejazdem kolejowym.
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowała sprawozdanie
z pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Drogach Miasta Iławy. Status prawny dróg na terenie miasta.
Ad. 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że przedmiotowa
informacja była prezentowana na posiedzeniach komisji stałych. Przekazano wersję pisemną niniejszej
informacji. Następnie poprosił o zaprezentowanie opinii komisji. Przedstawiciele komisji zaprezentowali opinie
z poszczególnych posiedzeń jak poniżej:
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INFORMACJE

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ
NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH AWANSU
ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ MIEJSKĄ IŁAWA

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik zabrał głos w przedmiotowej sprawie i poinformował,
że sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego jest wymagane przepisami prawa i i podlega przekazaniu m.in. do RIO, związków
zawodowych. Poinformował, iż w roku 2013 wymagane średnie na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego były następujące:
Nauczyciele stażyści – 2717,59 zł.,
Nauczyciele kontraktowi - 3016,52 zł.,
Nauczyciele mianowani – 3913,33 zł.,
Nauczyciele dyplomowani – 5000, 37 zł.
Przekazał informację, że w związku z tym, że nie osiągnięto wymaganych średni, wypłacono wyrównania do
średnich wynagrodzeń w wysokości ponad 32 tys. zł. Zawiadomił, że w przypadku nauczycieli mianowanych
dopłacono 5642,91 zł (średnio 115 zł na etat), natomiast dyplomowanych – 27 599,19 zł (średnio 118 zł na
etat). Pozostałe stopnie awansu zawodowego osiągnęły wymagane średnie. Dodał, że w 2013 roku wydatki
poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Iława wyniosły ponad 13 mln zł, przy 329,4 etatach.
W sprawie powyższej informacji głos zabrali:
Radny Jerzy Ewertowski jako pierwszy zabrał głos w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że te
przedstawione dane należałoby zastrzec pewną informacją, że to nie oznacza, że nauczyciele tyle zarabiają,
bo to są zupełnie inne kategorie. Zwrócił uwagę, że „z tych owych 5 tys., gdzie nie każdy na przykład nauczyciel
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dyplomowany ma prawo do wszystkich składników wynagrodzenia - nagle brutto wyniesie w granicach 36003800 zł, a to jest już pewna różnica”. Powiedział, że szczególnie po ostatniej komisji oświaty widać, że
nauczyciele nie pracują tylko 18 godzin - tych godzin jest znacznie więcej, nauczycielom przybywa zadań,
obarczani są dodatkowymi obowiązkami, a sprawa z „wynagrodzeniem jest mocno naciągana, bowiem nie ma
takiego nauczyciela, który jednocześnie otrzymałby jubileuszówkę, odprawę emerytalno – rentową, nagrodę,
funkcyjne itd.”.
Radny Eugeniusz Dembek zabrał głos w sprawie przedłożonego sprawozdania. Powiedział: „Ja bym
chciał tylko naszym kochanym nauczycielom pogratulować tak dobrych zarobków itd., natomiast ja posiłkuję się
tutaj sprawozdaniem GUS-u, który mówi jednoznacznie, że średnia stawka przeciętnego wynagrodzenia
godzinowego brutto <<niezrozumiałe>> nauczyciela wynosi – 21,76 zł, gdzie mężczyzna zarabia 23 zł, kobiety
prawie 20,35 zł”. Powiedział, że „najlepiej zarabiają nauczycielki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych –
44,44 zł – a więc 218 % takiego wynagrodzenia przeciętnego. Trzeba pogratulować nauczycielom, a ubolewać
dlaczego to inni zarabiają tak mało”.
Radny Jerzy Ewertowski odniósł się do powyższej wypowiedzi i powiedział: „że zapewnia, że nie ma
takiego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na najwyższym stopniu awansu zawodowego nauczycieli,
które wynosiłoby prawie 3,5 tys. zł, bo tylko wtedy te 44 złote mogłoby być zrealizowane za godzinę – to po
pierwsze. Po drugie - nauczyciele, tak jak przed chwileczką powiedziałem, są obarczeni różnymi innymi, mniej
zasadnymi obowiązkami, wypełniają różne bzdury, statystyki – kompletnie często nikomu nie potrzebne,
zajmują niewspółmiernie dużo czasu i za to nie mają płacone. Dodał, że nauczyciel ma obowiązek pracować do
40 godzin tygodniowo, tak jak każdy inny pracownik. W zeszłym roku został publikowany raport Instytutu Badań
Edukacji, z którego wynika, że przeciętny czas pracy nauczyciela (dot. to nauczycieli przedmiotów tzw.
ogólnokształcących na poszczególnych etapach kształcenia), wynosi 46,5 godziny - bez przerw. Czy w czasie
przerwy nauczyciel pracuje czy nie - stawiam znak zapytania. Dodał, że osobiście woli prowadzić zajęcia niż
mieć przerwę, bo niby nie pracuje ale ze zdwojoną uwagą musi obserwować uczniów. Co to znaczy, że
nauczyciele mają wystąpić do Sądu Pracy o nadpłatę?”
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że Radny omija wakacje – taki piękny
okres.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski powiedział, że jeżeli ktoś bierze
tylko pod uwagę wysokość pensum, to nie przeraża. Zwrócił uwagę, ile zajmuje czasu przygotowanie do
prowadzenia zajęć. Dodał, że nie jest prawdą, że nauczyciel, który przychodzi po studiach jest przygotowany do
prowadzenia zajęć. Powiedział, że nie mają sensu wyliczenia dotyczące przygotowania nauczycieli do zajęć,
ponieważ niektórzy przygotowują się do zajęć solidnie inni nie. Podkreśli, że nie jest to taki zawód, gdzie praca
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kończy się z chwilą zamknięcia za sobą drzwi w szkole – to jest niemożliwe. Zaproponował zakończenie
dyskusji, bowiem przy tak dużych różnicach poglądowych nie można dojść do konsensusu.
Radny Jerzy Ewertowski odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Miasta Iławy w sprawie wakacji
i powiedział, że „Szef organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe powinien mieć również pewną
świadomość. Według badań jesteśmy w czołówce tych krajów - pod względem długości pracy i jeśli chodzi o dni
wolne od pracy, jesteśmy na ok. piątym miejscu od dołu – także z tymi wakacjami to jest też troszkę przesada”.
Radny Edward Bojko zwrócił uwagę na przedstawione sprawozdanie i podkreślił, że najwięcej
dopłacamy do nauczycieli dyplomowanych. Zasugerował, że tytuły np. nauczyciela mianowanego powinny być
przyznawane na podstawie badania wyników nauczania. Powiedział, że mając 45-letni staż pracy pracował
w więzieniu, „Włodkowicu”,. Twierdzi, że nauczycieli dyplomowanych, którzy powinni byli otrzymać taki tytuł jest
70% (wzorowi pracownicy), ale 30% nauczycieli nie powinno mieć tego tytuł, bowiem nie przekłada się to na
wyniki nauczania, na wyniki testów gimnazjalnych, na wyniki matur.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski odniósł się do powyższej
wypowiedzi i wypowiedział swoje zdanie w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że aktualnie obowiązujący
schemat i tak nie jest doskonały ale badanie tylko i wyłącznie wyników z poziomu nauczania - jest
niewystarczającym kryterium.
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowała sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Treść podejmowanej uchwał została zaprezentowana podczas obrad za pomocą prezentacji
multimedialnej. Materiały informacyjne przedmiotowej informacji stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Materiały informacyjne wyżej wymienionej prezentacji multimedialnej
stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2014-2029
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski poprosił przewodniczących
poszczególnych komisji o zaprezentowanie opinii w sprawie przedłożonego projektu uchwały.
Przedstawiciele komisji przedstawili opinie z poszczególnych posiedzeń jak poniżej:
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
a)

ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
MIASTA NA LATA 2014-2029

FINANSOWEJ

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

W stosunku do materiału zaprezentowanego podczas posiedzeń komisji nie zaszły żadne zmiany.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2014-2029
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2014-2029.
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
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Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie jak poniżej:
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
b)

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

W stosunku do materiału zaprezentowanego podczas posiedzeń komisji nie zaszły żadne zmiany.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2014 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany.
c)

udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz Porozumienia,
będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie
przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Iławie w 2014 r.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas

których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
BURMISTRZOWI
MIASTA
IŁAWY
UPOWAŻNIENIA DO ZAWARCIA Z GMINĄ SUSZ
POROZUMIENIA, BĘDĄCEGO WYRAZEM WSPÓŁDZIAŁANIA
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU GMINNEGO,
W SPRAWIE PRZYJMOWANIA I UTRZYMYWANIA PSÓW
Z TERENU GMINY SUSZ W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W IŁAWIE W 2014 R.

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

c) UDZIELENIA

W przedmiotowej sprawie głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik. Poinformował,
że przedmiotowy projekt uchwały był szczegółowo omawiamy podczas posiedzeń komisji. Dodał, że Gmina
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Susz nie posiada swojego schroniska. Nadmienił, że Pan Burmistrz Pietrzykowski jest gotów przekazać dotację
celową na rozbudowę naszego schroniska, by umieszczać w nim psy z terenu gminy Susz.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie:
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że zarówno jak i na komisji, tak co roku podnosi kwestię
zastanowienia się nad tym, czy to schronisko, które w tej chwili funkcjonuje, w dalszym ciągu ma istnieć
w obecnym miejscu. Zaproponował przeniesienie schroniska w inne miejsce, co może okazać się interesem,
bowiem mogłyby wtedy tam trafiać psy z całego okręgu. Dodał, że w obecnym miejscu powinni rozwijać się
przedsiębiorcy, a schronisko przenieść np. w okolice Dziarn. Zaproponował rozważenie tej sprawy.
Radny Włodzimierz Harmaciński odniósł się do powyższej wypowiedzi i wyjaśnił Radnemu
Dembkowi, że wielokrotnie było tłumaczone dlaczego schronisko nie można znajdować się w Dziarnach.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz
Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie
przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie
w 2014 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz Porozumienia, będącego
wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania
i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2014 r.
d) zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
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Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie jak poniżej:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
d)

ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH PRZY UL. SZEPTYCKIEGO

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, że teren ten dotyczy przyszłego budynku IPB.
Poinformował, że koszty budowy i utrzymania po przekazaniu tego terenu, będą leżały po stronie inwestora, co
jest korzystnym rozwiązaniem dla miasta.
Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
W sprawie powyższego projektu uchwały głos zabrali:
Radna Anna Zakrzewska zwróciła się z pytaniem, czy my potraktujemy to jako działkę budowlaną – bo
to będzie przetarg ograniczony? Zapytała się, jak będzie z wyceną? Czy to nie będzie ze stratą dla miasta?
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz odpowiedział Radnej Zakrzewskiej, że
działkę zbywa się na powiększenie i zagospodarowanie działki przyległej, z korzyścią dla miasta, bowiem
miasto nie będzie utrzymywać tego terenu.
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że ma pewne wątpliwości, ponieważ jeżeli ktoś przystępuje do
budowy, ma plany budowy bloku, to musi zabezpieczyć miejsca parkingowe. Dlaczego ktoś występuje tylko „po
obrysie”, w drodze przetargu nieograniczonego, a reszta będzie sprzedana już tylko za cenę rzeczoznawcy?
Powiedział, że jest za sprzedawaniem całości działki, z uwzględnieniem otoczenia, infrastruktury itp. Powiedział,
że jego zdaniem odbywa się to niekorzystanie dla naszego budżetu.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz w odniesieniu do powyższej wypowiedzi
przekazał informację, że poprzednio podejmowano uchwałę o zbyciu nieruchomości, na której można
posadowić obiekt – jakiej wielkości – to jest kwestia inwestora. Powiedział, że chodzi o teren przyległy między
budynkiem wybudowanym przez Rembud, a tym terenem który IPB kupiło (w oparciu o podjętą uchwałę). Dodał,
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że w wyniku analizy projektowej na tym terenie, zabrakło terenu na miejsca postojowe, w związku z tym istniały
dwie drogi, że tego terenu można nie sprzedać, ale kwestia utrzymania, bezpieczeństwa tego terenu leżałaby
po stronie miasta, albo sprzedać. Zaproponował, żeby nie przeszkadzać inwestorowi sprzedać to po cenie
rynkowej, ceny będą adekwatne do tego, co sprzedawaliśmy do tej pory. Powiedział, że dla miasta korzystniej
jest to sprzedać, niż zagospodarować i utrzymywać. Zwrócił uwagę, że tego terenu nie sprzedamy
samodzielnie, bo nikomu to się już nie przyda. Podkreślił, że interes miasta jest tu zachowany.
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych - pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Szeptyckiego.
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych, podczas
których nie zgłoszono żadnych poprawek, wniosków do zaprezentowanego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie jak poniżej:
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
e)

WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH PRZY UL. ZIEMOWITA

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik dodał, że jest to nieruchomość niezabudowana
o powierzchni 0,8095 ha, położna w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Poinformował, że zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego, teren może być przeznaczony pod usługi produkcyjne i składy.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
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Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych - pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita.
f) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Iławy na lata 2014-2017”
Projekt uchwały był omawiany podczas wszystkich posiedzeń komisji stałych w miesiącu luty. Komisje
nie wniosły o wprowadzenie żadnych poprawek do przedstawionego projektu.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
Zaprezentowano następujące opinie komisji w przedmiotowej sprawie jak poniżej:

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
f) PRZYJĘCIA „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD
ZABYTKAMI MIASTA IŁAWY NA LATA 2014-2017”

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
BUDŻETU
I FINANSÓW

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI

KOMISJA
PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

POZYTYWNIE BEZ
POPRAWEK

W uzupełnieniu informacji przedstawionych na komisji głos zabrał Burmistrz Miasta Iławy –
Włodzimierz Ptasznik dodał, że jest to pierwszy tego rodzaju dokument, który jest opracowany na okres 4 lat.
Nadmienił, że program ten podlega uzgodnieniom z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Przekazał
informację, że przedmiotowy program został opracowany zgodnie z wytycznymi Poradnika Metodycznego –
Gminny Program Zabytków i działania zawarte w tym programie są działaniami nieinwestycyjnymi.
Podsumował, że celem tych działań jest przede wszystkim promocja miasta, jego dziedzictwa kulturowego,
a także edukacja dotycząca opieki nad zabytkami połączona z wydarzeniami o charakterze historycznym.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Iławy na lata 20142017” stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Iławy na lata 2014-2017”.
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g) zlecenia zbadania skargi na działalność MOPS
Projekt uchwały nie był omawiany podczas posiedzeń komisji stałych. Jego omówienie było
wprowadzone do porządku dzisiejszych obrad.
Szczegółowe wyjaśnienie uchwały zawiera uzasadnienie stanowiące załącznik do projektu
niniejszej uchwały.
W uzupełnieniu informacji przedstawionych na początku obrad, głos zabrał ponownie Przewodniczący
Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski. Poinformował, że przedmiotowa skarga wpłynęła w dniu
31.01.2014r. do Biura Rady Miejskiej. Przekazał informację, że skarga ta została przekazana przez Zarząd
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Zwrócił uwagę, że skarga
została przekazana Radzie Miejskiej, chociaż Burmistrz Miasta byłby również właściwym jej adresatem.
Poinformował, że przedmiotem skargi jest nienależne wypłacanie świadczeń na rzecz konkretnej osoby.
Z uwagi na ochronę danych osobowych nie przedstawiono treści skargi. Zawiadomił, że projekt uchwały
przewiduje zlecenie rozpatrzenie przedmiotowej skargi Komisji Rewizyjnej.
W sprawie powyższego projektu uchwały nie podjęto dyskusji.
Uchwała w sprawie zlecenia zbadania skargi na działalność MOPS
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Rada Miejska w Iławie w obecności 19 radnych – pozytywnie „jednogłośnie” podjęła uchwałę w sprawie
zlecenia zbadania skargi na działalność MOPS.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE ZARZĄDZIŁ 10 MINUT PRZERWY W OBRADACH.
Ad. 8. Wyrażenie stanowiska Rady Miejskiej w Iławie w sprawie rozszerzenia strefy Małego Ruchu
Granicznego o obszar miasta Iława oraz powiatu iławskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zabrał głos w przedmiotowej
sprawie i powiedział, że kiedy prowadzone były ustalenia dotyczące małego ruchu granicznego zapadła
decyzja, żeby tylko północne powiaty województwa warmińsko - mazurskiego objąć małym ruchem granicznym,
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ponieważ było sporo obaw o możliwe nasilenie się przestępczości. Obecnie przeważają opinie o możliwych
korzyściach. Powiedział, że jest inicjatywa powiatów nieobjętych, aby wywrzeć presję na Marszałku
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na władzach centralnych - Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
Premierze, żeby podjąć działania zmieniające obecną sytuację. Poinformował, że takie działania podjęły już
inne miasta - poprzez podjęcie - Ełk, Nowe Miasto Lubawskie i in. Dodał, że Iława mogłaby skorzystać na
objęciu małym ruchem granicznym, lecz podjęcie uchwały nie byłoby obligujące dla tych, do kogo byłoby to
kierowane. Powiedział, że z dostępnych form wybrano apel, ponieważ wyraża on stanowisku naszego
samorządu.
Treść przedmiotowego Apelu Rady Miejskiej w Iławie
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego do protokołu
W sprawie przedmiotowego apelu podjęto dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał Radny Jerzy Ewertowski i powiedział, że mimo wszystko apel wraz
z uzasadnieniem jest sprawą kontrowersyjną. Powiedział, że po raz kolejny próbujemy robić „coś na wariata”,
bez rozeznania tematu. Przekazał informację, że czytał materiał, z którego wynikało, że właśnie z tego powodu
w Olsztynie znacznie wzrosła przestępczość. Zapytał, czy wiemy w jakim stopniu wzrosły dochody
wymienionych jednostek samorządów terytorialnych na skutek wejścia w życie przepisów o małym ruchu
granicznym? Powiedział, że wystarczyłoby porównać budżety ze stron internetowych tychże samorządów z lat
2012-2013. Zaproponował rozeznanie się, czy „gra jest warta świeczki”. Postulował o zdjęcie niniejszego punktu
z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski odniósł się do powyższej
wypowiedzi i powiedział, że nie rozumie podniesionych argumentów. Powiedział, że jesteśmy samorządem,
który ma działać nie dla samorządu, ale ma działać dla społeczeństwa. Zapytał, jak Radny <<wypowiedź
skierowana do Radnego Ewertowskiego>> na podstawie zysków samorządów, chce stwierdzić korzyści
wynikające
z wprowadzenia małego ruchu granicznego? Podkreślił, że zakładamy, że na zyskach samorządu, zyska
również tym samym społeczeństwo, a nie tylko budżet samorządu. Powiedział, że jeśli chodzi o przestępczość,
zdania w tej sprawie są różne, a informacje o „zalewie mafii” się nie potwierdziły.
Radny Jerzy Ewertowski zaproponował porównanie dochodów na przykład powiatu elbląskiego
z 2012 i 2013 roku. Powiedział, że tam przyjeżdżają masowo turyści, dokonują zakupów, korzystają
z noclegów, w związku z czym powinien tam nastąpić widoczny wzrost w poszczególnych składnikach budżetu.
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Następnie głos zabrał Radny Roman Przybyła wyraził swoje wątpliwości w przedmiocie
przedstawionego apelu. Powiedział, że to powiat powinien wystąpić z podobnym stanowiskiem. Zwrócił uwagę,
że „wybiegamy trochę za daleko”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski wyjaśnił, że nie podejmujemy
decyzji, dlatego wybrano formę apelu. Dodał, że przedmiotem tej umowy nie były pojedyncze gminy, tylko
powiaty. Podkreślił, że w tym przypadku apelujemy o powiat iławski, bo jeśli nastąpi zmiana to będzie ona
obejmowała cały powiat, a nie jedną gminę.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła się z pytaniem, do kogo będzie skierowany ten apel? Ponadto
powiedziała, że bardzo często będąc w Gdańsku obserwuje Rosjan – kupują dużo odzieży, dużo sprzętu AGD,
przebywają w restauracjach, są obecni wszędzie. Na zakończenie swojej wypowiedzi dodała, że nie zauważyła
żeby zachowywali się oni niekulturalnie.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że straciliśmy na tym, nie wchodząc do
tej małej strefy ruchu granicznego. Poinformował, że powiaty południowe naszego województwa nie zostały
uwzględnione, zaś województwo pomorskie zostało całe objęte przedmiotową strefą. Dodał, że został
nakreślony obszar od 30 do 50 km i my znaleźliśmy się poza tym obszarem. Powiedział, że nie bałby się
wzrostu przestępczości, ponieważ od tego jest policja, żeby to zwalczać, pilnować. Przekazał informację, że ok.
100 mln złotych zostało zostawionych w obiektach w Polsce, znajdujących się na obszarze, na który mają prawo
wkraczać Rosjanie. Powiedział, że to są potężne pieniądze, zaangażowanie, ludzie pracują w sklepach,
hotelach. Dodał, że ludzie np. z Kaliningradu przyjeżdżają do Polski po towar głównie żywność, zaś nasi
mieszkańcy z kolei zainteresowani są paliwem. Zachęcił do wykorzystania szansy, która i tak jest niewielka.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski dodał, że głównymi adresatami
apelu są osoby decyzyjne np. Prezes Rady Ministrów. Zawiadomił że apel ten będzie kierowany m.in. do
Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Wojewody, do Ministra Spraw Zagranicznych, Premiera
i. in. Przedmiotowy apel otrzymają do wiadomości również lokalni posłowie Parlamentu Europejskiego oraz
stowarzyszenie „Euroregion Bałtyk”.
Radna Anna Zakrzewska dodała, że Gdynia bardzo ubolewa, że nie została włączona do strefy
małego ruchu granicznego i zabiega o to, by znaleźć się w tym obszarze.
Radny Eugeniusz Dembek zgodził się z powyższą wypowiedzią Burmistrza Miasta Iławy. Poddał pod
rozwagę: „Dlaczego nie mamy ze sobą współpracować?” Zaproponował włączenie do strefy całego
województwa.
Radny Wojciech Szymański powiedział, że jest to kwestia do rozważenia za i przeciw, pod kątem
względów ekonomicznych jak i w sferze obyczajowej, kulturowej. Dodał, że dałby się „posiekać za umowę
z Schengen” – to jest coś, co zbliżyło wiele narodów, ułatwiło ruch turystyczny, lecz dotyczy to krajów
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europejskich, krajów o dużym rozwoju cywilizacyjnym, etycznym, moralnym. Powiedział, że niestety nie może
powiedzieć tego o kraju rosyjskim i wszystko wskazuje na to, że to nie jest kraj w pełni demokratyczny,
przyjazny i życzliwy. Dodał, że to nie wzbudza jego zaufania, natomiast elementy ekonomiczne wskazywałyby
na to jak najbardziej „za”. Poinformował, że sam był w Gdańsku, widział wielu Rosjan i ma bardzo duże
wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa. Na zakończenie swojej wypowiedzi przedstawił swoje stanowisko
w przedmiotowej sprawie, powiedział, że jest przeciwny i ostrożniej podchodziłby do tego apelu i takiemu
szerokiemu otwieraniu drzwi dla Rosjan.
ZMIANA QUORUM – ZA ZGODĄ PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE, OBRADY OPUŚCIŁA RADNA
ELŻBIETA PRASEK, RADNY ROMAN WARUSZEWSKI ORAZ RADNY EDWARD BOJKO. AKTUALNY STAN OSOBOWY
RADNYCH WYNOSI 16 OSÓB.

Następnie poddano pod głosowanie jawne wniosek formalny Radnego Jerzego Ewertowskiego
o zdjęcie pkt. 8 - Wyrażenie stanowiska Rady Miejskiej w Iławie w sprawie rozszerzenia strefy Małego
Ruchu Granicznego o obszar miasta Iława oraz powiatu iławskiego z porządku obrad.
Poddany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie wniosek formalny o zdjęcie pkt 8
w powyższym brzmieniu z porządku obrad, w obecności 16 radnych, 13 głosami „przeciw” został
odrzucony, 2 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”.
Poddany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie apel Rady Miejskiej w Iławie w sprawie
rozszerzenia strefy Małego Ruchu Granicznego o obszar miasta Iława oraz powiatu iławskiego,
w obecności 16 radnych, został przyjęty 13 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” oraz 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski poinformował, że radni otrzymali pisemne
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy za okres od dnia 22.01.2014 - 19.02.2014
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta Iławy i Urzędu Miasta za okres
22.01.2014 - 19.02.2014 stanowi załącznik nr 18 do protokołu
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Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik przekazał informację uzupełniającą informacje
zawarte w sprawozdaniu. Przekazał informację dotyczącą działalności w ostatnim tygodniu. Poinformował, że
w poniedziałek Żegluga Ostródzko-Elbląska, z którą współpracujemy od zeszłego sezonu, ogłosiła plany na
nowy sezon turystyczny. Po frekwencyjnym sukcesie zeszłorocznych rejsów szlakiem papieskim z Iławy do
Ostródy, w tym roku pojawi się nowa propozycja dla turystów przebywających w Iławie, o której – od stycznia –
dyskutowaliśmy w czasie kilku spotkań. Będzie to szlak tysiąca wysp, który rozpoczynać się będzie i kończyć
w Iławie. Wyprawa po Jezioraku na trasie Iława – Siemiany – Chmielówka potrwa około 5 godzin. Pasażerom
towarzyszyć będzie komentarz przewodnika i kapitana. Rejsy odbywać się będą w soboty i w niedziele oraz
w wybrane czwartki i piątki oraz w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu. Najwyższa cena biletów to 69 zł
(okres od lipca do sierpnia, dla osoby dorosłej), najniższa 5 zł (dzieci do lat 4). Rejs szlakiem 1000 wysp będzie
jedną z głównych atrakcji na nadchodzący sezon turystyczny i doskonałą zachętą do tego, by odwiedzić Iławę.
W sprawie zaprezentowanego sprawozdania głos zabrali:
Jako pierwszy głos zabrał Radny Włodzimierz Harmaciński i zaproponował zmianę nazewnictwa
z tysiąca na stu wysp.
Radny Roman Przybyła zwrócił się z pytaniem, czy te rejsy nie będą stanowiły konkurencji dla
naszego statku Ilavia?
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odpowiedział Radnemu Przybyle, że w zeszłym
roku również kursował ten statek i nie okazał się konkurencją dla naszego statku „Ilavia”. Ponadto poinformował,
że statek ten będzie krążył po innej trasie i jest większy niż statek „Ilavia”, który zabiera około 30 pasażerów.
Radna Elżbieta Prasek poprosiła o przybliżenie informacji na temat konferencji, w której uczestniczył
Burmistrz - dotyczącej portu lotniczego „Mazury”.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik poinformował, że konferencja miała miejsce
w Hotelu Warmińskim, głos zabierał m.in. Pan Marszałek, Prezes spółki samorządowej - Leszek Krawczyk
(przedstawił aktualny stan lotniska, plany modernizacji). Przekazał informację, że lotnisko prawdopodobnie ma
być uruchomione do 2015 roku i będzie w stanie – w ciągu roku obsłużyć ok. 300 tys. pasażerów. Dodał, że
Dyrektor Handlowy Portu Lotniczego „Mazury” - Pan Krzysztof Pawłowski prezentował wstępną koncepcję planu
połączeń z Berlinem, Monachium, Kopenhagą, Gdańskiem, Wrocławiem, Warszawą, Dublinem, Londynem
i Oslo. Poinformował, że z Regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel zarezerwowano środki
w wysokości ok. 37 mln euro. Nadmienił, że pas startowy w Szymanach ma mieć długość ok. 2,5 km – to
odcinek pozwalający na lądowanie dużych samolotów. Przewiduje się, że w 2025 roku port ma obsługiwać już
ok. 0,5 mln pasażerów.
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Radny Eugeniusz Dembek zwrócił uwagę, że dnia 24 stycznia Wydział Zarządzania Infrastrukturą
Miejską, Środowiskiem i Mieniem Komunalnym przeprowadził przetarg na pielęgnację i wycinkę drzew
rosnących na terenie naszego miasta. Zapytał, czy dotyczy to tylko naszych ulic, czy wszystkich ulic na terenie
naszego miasta? Zapytał, co będzie z drzewem, które rośnie na ulicy, której nie jesteśmy właścicielem?
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że chodzi tylko o nasze ulice,
ponieważ na innych nie możemy nic robić.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że czasami istnieje możliwość, żeby gospodarz miasta
złożył wniosek do administratora o właściwe gospodarowanie i dbanie o zieleń jak np. stało się to z ul.
Wyszyńskiego, gdzie zarząd wojewódzki opieszale dbał o zieleń i o wycinkę drzew, prace pielęgnacyjne.
Powiedział, że na wniosek Burmistrza można wykonać takie prace pielęgnacyjne.
Radny Lech Żendarski zwrócił uwagę na suche drzewa przy Małym Jezioraku od strony ul.
Mickiewicza.
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych oraz Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania –
zrealizowane wspólnie
PUNKT 11 ORAZ 12 PORZĄDKU OBRAD ZOSTAŁ ZREALIZOWANY WSPÓLNIE.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja pisemna od Radnego Andrzeja Pankowskiego, na którą zostanie
udzielona odpowiedź podczas dzisiejszej sesji.
Interpelacja pisemna Radnego Andrzeja Pankowskiego
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odniósł się do treści złożonej interpelacji, której
przedmiotem była opłata klimatyczna. Burmistrz Miasta Iławy przekazał informację, że opłatę klimatyczną
stanowią niewielkie kwoty i łącznie jest to wpływ do budżetu miasta w graniach ok. 3000 zł. Powiedział, że po
rozmowach z właścicielami hoteli, należałoby przeanalizować kwestię tych opłat, czy zrezygnować z pobierania
tej opłaty.
Następnie udzielił odpowiedzi Radnej Zakrzewskiej na interpelację dotyczącą korzyści dla miasta, jakie
płyną z funkcjonowania regionalnego biura w Brukseli. Poinformował, że podstawowym celem działania Biura
Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli jest ochrona interesów regionu Warmii
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i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej. Poinformował, że biuro reprezentuje i promuje interesy regionu
w instytucjach unijnych – Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Komitecie Regionów. Ponadto Biuro
działa na rzecz wzmocnienia wizerunku Województwa Warmińsko - Mazurskiego na poziomie europejskim.
Dodał, że w ciągu ostatniego roku w ramach współpracy z biurem skorzystaliśmy z następujących
możliwości:
publikacji aktualności z Iławy na stronie internetowej Biura Regionalnego,
kolportowania folderów o Iławie i okolicach w trakcie spotkań, warsztatów, targów i konferencji
odbywających się w Brukseli,
prezentacji oferty turystycznej Iławy i okolic w czasie wydarzeń promocyjnych,
udziału przedsiębiorców z Iławy z branży meblowej w Open Days – Festiwalu Miast i Regionów,
z pomocy biura skorzystało w minionym roku kilkudziesięciu studentów z Iławy i kilka organizacji
pozarządowych, poszukujących poprzez biuro informacji i partnerów do realizacji działań.
Podkreślił, że największą korzyścią jest każdorazowa możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia
pracowników biura w każdej chwili.
Ponadto poinformował, że pojawia się wiele propozycji udziału w spotkaniach eksperckich i innych
wydarzeniach, w których nie zawsze mamy możliwość brania udziału.
Powiedział, że najistotniejszą kwestią jest to, że kilka razy w miesiącu spływa do nas pełna informacja
o zmianach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej, o zapowiedziach
zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie. Informacje te, będące
informacjami strategicznymi, nie zawsze trafiają na strony internetowe instytucji unijnych w formie komunikatów.
Radna Anna Zakrzewska przypomniała, iż obiecano przekazać pisemną odpowiedź w sprawie apteki
na ul. Ostródzkiej, której do dziś nie otrzymała. Ponadto przekazała następujące sprawy:
1. << Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza z 12 lutego br. o przystąpieniu do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań zainteresowani
mogą składać wnioski do wymienionych w piśmie części miasta. Po co robić cząstkowe zmiany, to
zaciemnia obraz. Poprosiła o informację, czy i ile wpłynęło wniosków dotyczących innych terenów
i kiedy będą rozpatrywane? Czy do przedstawionych nam propozycji można będzie i w jakim terminie
składać wnioski? Czy jako radna mogę złożyć wniosek sprzeciwu do próby zalegalizowania stanu
istniejącego, chodzi mi o „Multimedia”. Likwidacja zieleni izolacyjnej wzdłuż torów wymusi na budżecie
miasta (o ile okoliczni mieszkańcy stwierdzą, ze jest za duży hałas), postawienie ekranów – a takie
działanie uważam za niegospodarne i zachęcające do łamania prawa. Próbowałam dowiedzieć się
u Pana Radtke, jak ma wyglądać zmiana w planie okolic „Multimediów”, czy inwestor się określił? Pan
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Radtke nie był w stanie poinformować mnie na czym mają polegać zamiany. Jak mogę składać
wniosek, skoro nie wiem, co zamierza zrobić inwestor. Czy za nieprzestrzeganie zapisów planu
inwestor zostanie nagrodzony legalizacją?
2. Państwo Danuta i Tadeusz Kowalczyk wycofali skargę złożoną 4 listopada 2013 roku, ponieważ
Burmistrz Ławrynowicz obiecał odkupienie gruntów. Proszę o i informację, czy został sporządzony
harmonogram kupowania i czy w związku z tym będzie on wprowadzony on wieloletniej prognozy
budżetowej? Jakie konkretnie jest uzasadnienie celowości zakupu tych gruntów? Państwo Kowalczyk
składali skargę na brak akceptacji podziału działek.
3. Rozdział 2 Statutu Miasta Iławy w § 16 mówi, że Rada osobom szczególnie zasłużonym dla miasta
nadaje tytułu honorowe:
a) Zasłużony dla Miasta Iławy
b) Honorowy Obywatel Miasta Iławy..
Kończy się nasza kadencja i chciałabym wiedzieć, ile w tym czasie wpłynęło wniosków, czy wszystkie
i jakie zostały rozpatrzone, czy są jakieś zaległości, czy jakieś zostały odrzucone ze względów
formalnych.>>.
W odniesieniu do powyższych zapytań głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard
Ławrynowicz. Poinformował, że w sprawie ulicy Ostródzkiej prowadzone jest postępowanie na szczeblu
wojewódzkim. Ponadto dodał, że sprawę tą prowadzi Starostwo Powiatowe. Powiedział, że posiadamy jedynie
zaświadczenie, które wydał Starosta, mówiące o zgodności z planem. Na zakończenie swojej wypowiedzi
podkreślił, że nie posiadamy ani dokumentacji, ani wiedzy w przedmiotowej sprawie, oczekujemy na
rozstrzygnięcia końcowe.
Odnośnie sprawy Państwa Kowalczyk poinformował, że na dzień dzisiejszy takiego harmonogramu nie
ma, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma sporządzonej wyceny terenu, które ewentualnie będziemy chcieli
wykupić. Poinformował, że były już przeprowadzone rozmowy z Panem Kowalczykiem. Nadmienił, że
prawdopodobnie wycena zostanie dostarczona na początku marca. Dodał, że jak tylko będzie przygotowana
wycena, przystąpimy do konkretnych rozmów.
Ponadto wypowiedział, że w sprawie zmiany planu obowiązuje pewna procedura: po podjęciu uchwały
o przystąpieniu do opracowania zmiany ogłasza się to m.in. w prasie i są podawane terminy, kiedy będzie
można składać wnioski.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, jak ma się ustosunkować do obwieszczenia, jaki złożyć wniosek,
skoro nie wiadomo co zamierza zrobić tam inwestor. Powiedziała, że gdybyśmy zostali zapoznani z tym, że na
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przykład na działce „tej i tej, on zamierza postawić to i to” i nam się to spodoba, my się do tego przychylamy –
nie składamy żadnych wniosków, a jeżeli zamierza robić coś innego, to my wtedy się wypowiadamy załóżmy
negatywnie. Na zakończenie swojej wypowiedzi, powiedziała, że nie wie co powiedzieć, ponieważ nie ma
informacji co zamierza inwestor.
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz poinformował, że przygotowywane
projekty uchwał zamierzające do zmiany planu uwzględniały, co inwestor planuje tam zrobić,
było wyjaśniane z jakiego powodu proponowana jest zmiana planu. Podano przykłady zmiany planu np. zmiany
wnioskowane przez firmę „JAK”. Dodał, że każdy ma prawo składać wnioski, każdy „z zewnątrz” . wszystkie
wnioski będą wtedy analizowane i przekazane do publicznej wiadomości.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że jeżeli będzie złożony jakiś wniosek to kiedy ten
zainteresowany mieszkaniec będzie mógł złożyć np. kontrwniosek? Wyraziła zainteresowanie, ile jest innych
wniosków?
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz powiedział, że wszystkie wnioski będą
analizowane i przekazane do publicznej wiadomości.
Radna Anna Zakrzewska wyraziła zainteresowanie, ile jest „innych” wniosków?
Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz poinformował, że innych wniosków jest
ok. 4-5.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Roman Groszkowski zobowiązał się, że Radna
Zakrzewska otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniosków dotyczących tytułów honorowych.
Radny

Roman Przybyła

zapytał, czy wpłynął wniosek od Lubawskiego Przedsiębiorstwa

Budowlanego o tym, że przy ul. Nowomiejskiej ma powstać szereg garaży? Poinformował, że w pierwotnym
planie było zaznaczone, że od czwartego bloku do ul. Nowomiejskiej miał być teren zielony. Zapytał, czy prawdą
jest, że zamiast terenu zielonego ma powstać szereg garaży?
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik powiedział, że oficjalnie nie otrzymano żadnego
wniosku, pisma z taką informacją. Zobowiązał się do zainteresowania tym tematem i przekazania informacji
w późniejszym terminie.
Radny Lech Żendarski zwrócił się z pytaniem, czy planowane jest postawienie barierek ochronnych
pod wiaduktem na ul. Sobieskiego?
Radny Andrzej Pankowski zabrał głos w sprawie powyższych barierek ochronnych i powiedział, że
jest przeciwny ich umieszczeniu.. Dodał, że podobny wniosek był analizowany przez zespół, którego członkowie
zdecydowali, że nie można postawić tam barierek. Powiedział, że jednym z powodów jest utrudnienie
w utrzymaniu porządku itp., poza tym w tamtym rejonie nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego. Podał
argumenty przemawiające za tym, żeby nie stawiać w tym miejscu barierek ochronnych.
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Radny Lech Żendarski nie zgodził się z wypowiedzią Radnego Pankowskiego i powiedział, że
najważniejsze jest bezpieczeństwo pieszych. Podkreślił, że powinno tam być coś zrobione.
Radny Wojciech Szymański zapytał, czy na ul. Sobieskiego zakończono już roboty, czy tylko pierwszy
etap inwestycyjny? Zwrócił uwagę na nieprawidłowe połączenie starego asfaltu z nowym.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że szczegółowe informacje zostaną
zaczerpnięte od Pana Kopańskiego. Zawiadomił, że posiada informację, że planuje się przystąpić do budowy
przejścia podziemnego.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że wiele osób go pytało, czy w tym miejscu będzie
balustrada. Zwrócił uwagę, że w razie zdarzenia tam nie ma gdzie uciekać.
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że nie ma możliwości postawienia barierek, a na krawężniku
nie można ich umiejscowić, ponieważ przepisy tego zabraniają.
Radny Wiesław Burdyński zwrócił uwagę, że służby zaczynają stawiać znaki drogowe od ul.
Piekarskiej, Zapytał, czy to jest związane z wykonaniem przejścia podziemnego? Powiedział, że chodzą
pogłoski, że jak zacznie jeździć pendolino, tam nie będzie przejazdu, będzie ślepa droga.
Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik odpowiedział, że chodzą takie pogłoski, ale
porozumienie, które było zawierane uwzględnia, że ma być tam otwarty przejazd.
Radny Eugeniusz Dembek zwrócił uwagę, że w pobliżu dawnej „setki” jest dziura, która wymaga
uzupełnienia. Dodał, że można to wykonać bezkosztowo. Zabrał również głos w sprawie zjazdu z ul. Smolki na
ul. Wodną oraz w sprawie oznakowania pionowego przejścia na ul. Ogrodowej, wzdłuż ul. Wojska Polskiego do
Kauflandu. Wypowiedział się również w sprawie diametralnej zmiany listy osób, którym przydzielono mieszkania
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Powiedział, że wobec tego co się stało zaczyna powątpiewać
w uczciwość działań Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Do powyższej wypowiedzi Radnego Dembka odniósł się Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz
Ptasznik i powiedział, że jeśli chodzi o wyroki eksmisyjne (było 216), to na chwilę obecną jest 143 wyroków
oczekujących na realizację, każda z tych osób potrzebuje mieszkania. Poinformował, że wpłynęło 90 podań.
Powiedział, że po rozpatrzeniu przez komisję społeczną przyznano 12 mieszkań. Podkreślił, że wnioski są
precyzyjnie rozpatrywane przez komisję i nie jest prostą sprawą zapewnienie wszystkim mieszkań. Dodał, że
przydział mieszkań co roku analizuje Komisja Rewizyjna.
W związku z powyższą wypowiedzią Radnego Dembka głos zabrał również Zastępca Burmistrza
Miasta Iławy – Ryszard Ławrynowicz i powiedział, że zostanie wystosowane pismo dotyczące uzupełnienia
oznakowania (ul. Wojska Polskiego, ul. Ogrodowa – drogi powiatowe), żeby miasto było postrzegane jako
miasto w pełni zorganizowane.
Radny Lech Żendarski zwrócił się z prośbą o odpowiednie oznakowanie również ul. Narutowicza.
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Ad. 12. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski poinformował, że w terminie
przewidzianym w statucie, wpłynął jeden wniosek mieszkańców o udzielenie głosu w czasie sesji. Wniosek ten
złożyli Panowie: Cemka i Rozborski jako przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Iławy. Ponadto
przekazał informację, że w dniu 10 lutego do Biura Rady Miejskiej w Iławie wpłynęło wezwanie do usunięcia
naruszeń prawnych, skierowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Iławy. Odczytał fragment
skierowanego pisma, którego przedmiotem było wezwanie do usunięcia naruszeń prawa w uchwale Nr
XLVI/477/14 i uznanie za zasadną skargę Mariana Cemki i Dariusza Rozborskiego. Dodał, że jest to obszerny,
półtorastronicowy dokument, w którym ostatnie podniesione wydarzenie dotyczy czerwca 2013 r. Poinformował,
że pismo stanowi głównie opis działań podejmowanych w sprawie składowiska odpadów, do momentu kiedy
wpłynęła skarga z Urzędu Marszałkowskiego. Zwrócił uwagę, że przedłożone pismo nie wnosi żadnych nowych
faktów, które rzucałyby nowe światło na podjęcie w/w uchwały. Dodał, że w piśmie nie odniesiono się do tego
zagadnienia, jak naruszono prawo podczas podejmowania uchwały. W związku ze złożonym pismem
wystosowano pismo do powyższego stowarzyszenia – brak zgody na wystąpienie podczas obrad sesji.
Oczytano treść złożonego wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek mieszkańców o zabranie głosu podczas Sesji Rady Miejskiej w Iławie
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
Odczytano treść pisma będącego odpowiedzią na powyższy wniosek mieszkańców.
Odpowiedź na wniosek mieszkańców o zabranie głosu podczas Sesji Rady Miejskiej w Iławie
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
Radny Eugeniusz Dembek powiedział, że nie można uniemożliwiać zabrania głosu mieszkańcom na
sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski ponownie zabrał głos
w przedmiotowej sprawie i powiedział, że nie będzie się cofał do momentu uchwalania Statutu, kiedy to Radny
Dembek wcale nie optował za wprowadzeniem punktu – wnioski mieszkańców. Ponadto powiedział, że Panowie
Cemka i Rozborski chcieli zabrać głos w momencie, kiedy podejmowana była pierwsza uchwała kierująca
skargę do Komisji Rewizyjnej, w momencie rozpoczęcia procedury jej rozpatrywania. Dodał, że chcieli również
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zabrać głos w sytuacji, kiedy uchwała została już podjęta. Nadmienił, że w tym momencie mają prawo do
wyrażenia swojej woli sprzeciwu na drodze sądowej, jeżeli sąd administracyjny przyzna im rację, to do sprawy
wrócimy, ale kiedy uchwała była rozpatrywana miesiąc temu, to ci Panowie głosu zabrać nie chcieli. Podkreślił,
że nie jest od tego, żeby kierować działaniem przedmiotowego stowarzyszenia. Podkreślił, że obecnie sprawa
jest zamknięta, postępowanie w tym wypadku jest jednoinstancyjne.
Radny Roman Przybyła zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie i powiedział: „Ja
widzę, że Pan się boi tych ludzi”, nie mogą się wypowiedzieć, a są mieszkańcami Iławy i wydaje mi się, że
powinien Pan im umożliwić wypowiedzenie swoich żali, uwag, pretensji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski przypomniał, że treść wniosku
<<wystąpienia>>, z którym mieszkańcy chcą wystąpić na sesji, należy złożyć wcześniej, łącznie z wnioskiem.
Ponownie zwrócił uwagę, że Ci Panowie chcieli przytoczyć pismo, w którym opisują działania, które podjęli
w sprawie nieprawidłowości, ale do momentu złożenia skargi.
Ad. 13. Komunikaty i oświadczenia
W kwestii komunikatów i oświadczeń głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman
Groszkowski. Przekazał informację, że Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) podważa zgodność z prawem
uchwały XLVI/469/14 z dnia 29 stycznia stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Iławskiemu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Poinformował, że jest to obszerne
pismo, z którego treścią można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej. Poprosił o krótkie wyjaśnienie
w przedmiotowej sprawie Skarbnika Miasta Iławy.
Skarbnik Miasta Iławy – Ewa Moszczyńska wyjaśniła, że kolegium w ośmioosobowym składzie
stwierdziło nieważność tej uchwały uzasadniając to tym, że COP nie jest jednostką organizacyjną powiatu, nie
jest to zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym - nie możemy udzielić dofinansowania. Poinformowała,
że uchwała ta została uchylona, ponieważ zmieniała się interpretacja przepisu prawnego w przedmiotowej
sprawie.
Radna Anna Zakrzewska zapytała: „A co nasz prawnik robił w tym czasie, jak podejmowaliśmy taką
uchwałę?”
Radca Prawny Urzędu Miasta – Dariusz Obara wyjaśnił, że skład 8-osobowy zmienił dotychczas
obowiązującą interpretację.
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie - Roman Groszkowski przekazał informację, że
wpłynęło pismo od Pani D. Pankowskiej o umorzenie należności czynszowych jak i przydział lokalu. Dodał, że te
pismo jednocześnie wpłynęło do Burmistrza Miasta i tą sprawą zajmuje się Zastępca Burmistrza Miasta Iławy -
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Ryszard Ławrynowicz. Podkreślił, że w piśmie podnoszone są osobiste kwestie, w związku z czym pismo nie
nadaje się do rozpatrzenia na forum publicznym.
Na zakończenie swojej wypowiedzi przekazał informację, że w związku z aktualnymi wydarzeniami na
Ukrainie, w najbliższy piątek. o godz. 17 w cerkwi obędzie się nabożeństwo w przedmiotowej sprawie.
Poinformował, że kolejna sesja zaplanowana jest na 26 marca.
Ad. 14. Zamknięcie obrad XLVII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Groszkowski wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1600 zamknął sesję.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji
dostępne w Biurze Rady Miejskiej

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Agnieszka Szych

Roman Groszkowski
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