Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 29 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz.
1430.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański dokonał otwarcia XXVIII Sesji. Serdecznie powitał
wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy
którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Do liczenia głosów
wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską.
Nieobecni radni:
Aneta Rychlik
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz gości
stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokołu
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Burmistrza Miasta Adam Zyliński wniósł o zdjęcie z porządku projektu uchwały w sprawie przyjęcia
zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023.

Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku projektu uchwały w sprawie przyjęcia
zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023 został przyjęty pozytywnie
jednogłośnie

Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poddał pod głosowanie porządek obrad XXVIII sesji
uwzględniający przegłosowane zmiany; porządek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
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a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2016-2029
b) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok
c) nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul Piaskowej
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Iława
e) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej (1)
f) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej (2)
g) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
h) dzierżawy nieruchomości położonej przy ul Sobieskiego
i)

odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

j)

zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na przewlekłość postępowania przez Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

k) rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na zaniechanie lub opieszałe działanie Prezesa Iławskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie
l)

nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy"

m) nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
n) nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
o)

uchwalenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta w jednostce
planistycznej B

p) wprowadzenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Iławy na lata 2016-2019 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2020-2023”
q) przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Iławy na lata 2016-2031”
r) wdrożenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej obejmujący
szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci dwuletnich z ternu Miasta Iławy”
5.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

6.

Interpelacje i zapytania radnych

7.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

8.

Wnioski mieszkańców Iławy

9.

Komunikaty i oświadczenia
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10.

Zamknięcie obrad XXVIII Sesji

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z XXVII Sesji Rady
Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższego protokołu,
w związku z czym protokół uważa się za przyjęty.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2016-29
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska szczegółowo omówiła uchwałę, ponadto przedłożono przed sesją
radnym pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja
Oświaty,
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Kultury, Sportu
i Turystyki

a) zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Iławy na lata
2016-2029

Komisja
Komisja

Rozwoju

Problematyki

Gospodarczego,

Społecznej

Budżetu i
Finansów

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych - przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2016-29
Uchwała Nr XXVIII/240/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2016-29 stanowi załącznik nr 4 do protokołu
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b) zmian w budżecie miasta na 2016 rok
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających
sesję. Przedłożyła pisemne uzasadnienie do zmian budżetowych uwzględniające zmiany, jakie
wprowadzono w okresie od komisji do czasu sesji.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016
rok

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Komisja

Kultury, Sportu

Problematyki

i Turystyki

Społecznej

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że chce aby to, co powie zabrzmiało poważnie. Na komisji
uczuleni radni byli na to, aby ze sprawy dotyczącej pomnika nie urządzać hucpy i jest ostatnią osobą, która
by z tematu śmierci chciała ją robić. W niedziele zebrano głosy od mieszkańców Iławy w godzinach od
14.00-18.00 w sprawie niefinansowania pomnika z pieniędzy publicznych. Nie podważa się woli radnych,
aby ten pomnik powstał. Bo 14 radnych zadecydowało, że pomnik powstanie. Podważana jest kwestia
finansowania. Jarosław Kaczyński robi zbiórkę społeczną na pomnik. Zaproponowała, aby raz jeszcze
rozważyć 10 tys. na pomnik i kwestię jego finansowania i zastanowienie się, czy ten wydatek na pewno
powinien być finansowany z budżetu miejskiego. Petycję podpisało 0,5 tys. osób, mieszkańców Iławy.
Radni są ich przedstawicielami i muszą ich słuchać, nie tylko w momencie robienia kampanii wyborczej, ale
na każdym etapie. Padła sugestia, że petycja jest elementem manipulacji. Radna się z tym nie zgadza,
ponieważ petycja podpisywana była dobrowolnie, osoby przychodziły specjalnie aby ją podpisać.
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Poprosiła raz jeszcze o rozważenie, czy ten wydatek powinien być finansowany z budżetu miasta, czy
nie ze środków społecznych. Zwróciła się do radnych, którzy wnieśli wniosek o ustanowienie pomnika, aby
dopełnili formalności zbierając listy popierające ustanowienie pomnika, których radna nie widziała,

aby

dokończyli dzieła bo to też inicjatywa społeczna i zebrali pieniądze na ten cel w czynie społecznym, tak jak
robi to prezes Jarosław Kaczyński. I chciałaby, żeby te 505 osób zostało wysłuchanych, aby wzięto pod
uwagę głosy mieszkańców, nie można ciągle nie liczyć się z ich zdaniem. Dodała, że wielokrotnie kiedy
mówi w emocjach na komisjach, jest głosem ulicy ale nikogo nie może zmusić do słuchania tego. Cała
akcja zbierania podpisów trwała 4 godziny, to jest naprawdę dużo podpisów i po raz kolejny podkreśliła, że
nie jest podważane postawienie pomnika tylko kwestia jego finansowania.
Radny Ryszard Kabat zaproponował, aby w ślad za głosem radnej Jackowskiej, tę pozycję w budżecie
przegłosować osobno. Dodał, że ma świadomość, że zawsze jest prowadzone głosowanie nad projektem
budżetu, ale jest to autorski projekt burmistrza i w związku z tym, że propozycja 10 tys. na pomnik budzi
pewne kontrowersje i również uważa że jeśli budujemy, chcemy pomóc to pomagajmy ale nie róbmy tego
z pieniędzy publicznych z budżetu miasta. Zaproponował, aby ten punkt zmian w budżecie przegłosować
osobno, zobaczyć jaki będzie wynik a decyzja będzie należała do burmistrza. Burmistrz zmieni zdanie lub
nie, bo to jest projekt autorski burmistrza i tak to wygląda, bo rada jeśli chodzi o budżet nie może zbyt wiele.
Radna Anna Zakrzewska poparła radą Jackowską , dodając że uważa że jeśli jest taki głos ulicy, to
nie możemy tych pieniędzy publicznych w ten sposób wydać. Skoro jest tak wola mieszkańców, aby to
zrobić innym sposobem, czynem społecznym to uważa, że to dobry pomysł, a te pieniądze wydatkować na
inny cel.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że ubolewa, że nasza pamięć jest taka zawodna. Przed
wakacjami przegłosowano stosowną uchwałę upoważniająca burmistrza do dalszych działań
i konsekwencją tego upoważnienia jest wniosek w budżecie. Przypomniał

dokonany ze zbiórek

społecznych pomnik, głaz czy tablica już się „przydarzył” w Iławie i od 5 lat czeka w magazynach na
zainstalowanie, z treścią o poległych pod Smoleńskiem itd. Temat udało się odroczyć w czasie, bo do
ówczesnego Wojewody i Wojewódzkiej Rady Pamięci Walk i Męczeństwa wystąpiono z wnioskiem
o zaopiniowanie owej tablicy ze zbiórek społecznych – uzyskano negatywna opinię. Rada uległa zmianie
i rekrutuję się w oparciu o wojewodę z PIS i nie będzie obecnie żadnego problemu. Prosi, aby być
świadomym tego, co teraz jest robione i jaki problem jest podnoszony. Dodał, że nie ma do tego żadnego

5

Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

stosunku tylko przypomina, że uchwałę podjęto dwa miesiące temu i upoważniała burmistrza do dalszych
czynności. Zobaczymy jak się będziemy zachowywać się na sesji, kiedy pomnik ze zbiórek społecznych,
zgodnie z propozycją znów wróci na wokandę tej sesji.
Radny Edward Bojko powiedział, że co do celowości wydatkowania tych pieniędzy to tu nikt nie
dyskutuje, bo szlachetna jest zbiórka społeczna i zaproponował, aby część z dzisiejszych diet przeznaczyć
na ten cel. W tej Sali nie raz były prowadzone zbiórki na różne cele i można dziś taką zbiórkę rozpocząć
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zakwestionował propozycję radnego Bojko
i zaproponował, aby pozostawić to woli każdego z radnych i że już nie raz była mowa, aby nie stawić
radnych w takiej sytuacji.
Radny Janusz Zaborowski powiedział, że jako jeden z inicjatorów pomnika czuje się w obowiązku
zabrać głos. Powiedział, że jest przeciwnikiem budowania jakichkolwiek pomników – chodziło o to, aby
postawić skromną tablicę, która pogodziłaby zwolenników i przeciwników budowania pomników. „Nie było
wówczas rozmów o środkach finansowania- myśleliśmy, że gdy będzie trzeba złożymy się na to. Popieram
pana Bojko, że możemy się na to złożyć– ja jestem w stanie przekazać dietę na ten cel dlatego
, że uważam że jeśli coś zaczęliśmy robić, to należy to skończyć.”
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że również jako inicjator chciałby zabrać głos i podzielić się
swoimi uwagami. Powiedział, że cel jaki mu przyświecał przy pisaniu tego wniosku to fakt, że z rodziną
w dniu rocznicy nie ma dokąd pójść z rodziną i zapalić znicz. Dodał, że nigdy tego nie ukrywał, że jest
gotów przeznaczyć swoją dietę na ten cel i że uważa, że taka tablica jest potrzebna w Iławie i wiele osób
myśli podobnie jak jego rodzina.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański wyjaśnił kwestię nazewnictwa „pomnik”, która była już
na tej Sali wyjaśniana- próbując postawić tablice na kamiennej podstawie automatycznie przyjmuje to
nazwę pomnika i tu następuje tego typu zmiana.
Dodał, że czuje się lekko smutny, że ludzie którzy oddali życie w trakcie wypełniania swoich
obowiązków z parą prezydencką, z generalicja i ministrami w naszym mieście w opinii podobno 500 osób
nie zasługują na to, aby z naszych pieniędzy w jakiś sposób ich uhonorować. Oczywiście była propozycja,
że można na inne cele przeznaczyć te środki, zawsze się one znajdą, ale jak niejednokrotnie zaznaczał
burmistrz, nie można dyskutować, że gdzieś jest ogrom biedy i można przeznaczyć to na remont budynków,
dożywianie itp. Przed tego typu dylematem można stawać za każdym razem. „Pod uwagę należy wziąć, że
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te podpisy zostały złożone, aczkolwiek mam je tu przed sobą i jest imię, nazwisko, adres zamieszkania
i czytelny podpis – nie ujęto tu numeru PESEL, co powinno się w mojej ocenie zawsze robić, żeby to było
wiążące. Widzę w nagłówku troszczący się bardzo o właściwe wydatkowanie pieniędzy jest Pan Dawid
Kopaszewski który, proszę mnie poprawić czy to jest ta osoba, która organizuje spotkania podróżnicze
korzystając również z pieniędzy tego budżetu, a mogłaby to prowadzić konsekwentnie na zasadzie
komercyjnej, bo przecież jest taka możliwość. Tego typu wydatkowanie może być różne, nie musimy za
każdym razem pytać. Jeszcze odwrócę sytuację- 500 osób, jaki to jest procent wyborców, którzy wzięli
udział w ostatnich wyborach i oddali na nas głos i jaki to jest procent w stosunku do tych, którzy życzą
sobie tego pomnika, oddali na nas głos znając nasz poglądy w tej sprawie.”
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że wiele się zmieniło od czasu ostatniego głosowania uchwały,
dlatego radni nie znali głosu mieszkańców. Dlatego świadomi, że tyle mieszkańców nie chce wydatkowania
pieniędzy z budżetu na ten cel, a woli zbiórkę społeczną, myślę że powinniśmy się do tego ustosunkować
i zmienić zdanie. A poza tym uważa, że niegrzecznym było to, że list napisany przez pana który zbierał
podpisy, pana Kopaszewskiego nie uzyskał odpowiedzi. Był skierowany bezpośrednio do tych 4 radnych –
inicjatorów pomnika i nieelegancko jest nie odpowiadać na listy.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że uważa za małostkowe dyskutowanie o pieniądzach na
temat, który był najtragiczniejszym wydarzeniem w powojennej Polsce w latach 90-tych. Zgadzamy się
chyba wszyscy z naród tworzy swą podmiotowość w oparciu o tradycje kulturowe i wydarzenia historyczne,
to jest wykładnia tego co nas różni od zwierząt. Nazwa pomnik wywodzi się od staropolskiego słowa
„pamięć” oznacza miejsce upamiętnienia wydarzenia lub osoby. Pamięć kojarzy nam się jednoznacznie
z osobami bliskimi, dotyczy to również osób których nigdy nie poznaliśmy, ale w pełni zasługują na to, aby
o nich pamiętać. Wydarzenie smoleńskie to największa tragedia w historii Rzeczpospolitej po 1990 roku.
Pomnik to miejsce symboliczne, pokazujące że pamiętamy, że łączymy się w bólu z rodzinami osób, które
tam zginęły, tworzymy symbol zadumy dla przyszłych pokoleń nad wydarzeniem, które miało miejsce
w naszej najnowszej historii. Gdy zostaną odcięte od tego wszystkie polityczne sugestie zostaje z tego tyle.
Wspierając tę inicjatywę stawiamy pomnik sobie jako społeczeństwu tego miasta wskazując, że nigdy nie
zapominamy o osobach, które pełniąc służbę dla ojczyzny ponieśli ofiarę najwyższą.
Radna Elżbieta Parsek powiedziała, że chciała podziękować za inicjatywę obywatelska. Przypomniała,
że opcja rządząca w Polsce została wybrana przez 30% obywateli i należy ich słuchać. A że zebrano 500
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podpisów obywateli to jest dużo, znając podejście niektórych obywateli.

Jest dumna z tego, że ktoś

przyszedł i podpisał i musimy tych ludzi słuchać. Podziękowała za wywód polonistyczno –historyczny,
bo tego brakuje, ale należy zacząć brać pod uwagę głosy obywateli, a oni się wypowiedzieli i uważa że
koniecznie trzeba wziąć to pod uwagę.
Radny Grzegorz Przytuła odniósł się do wypowiedzi radnej Zakrzewskiej mówiąc, że pismo pana
Dawida wpłynęło po tym. jak przegłosowano to na radzie, więc radni- inicjatorzy jako 4 osoby, nie byli
władni by odpowiedzieć, ponieważ o tym decyduje cała rada i stąd brak odpowiedzi.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że

dyskusja na temat sposobu finansowania

przedsięwzięcia sprowadza się do tego, że osoby które są innego zdania są przeciwne pomnikowi. To nie
ma racji, tym bardziej że wielokrotnie wszyscy powtarzają, że są za pomnikiem tylko chodzi o źródło
finansowania i poprosił, aby nie przeinaczać. Podziękował za wykładnię mimo że większość osób to wie.
Nie wiedział, że zbierano głosy a również się spotyka z różnymi poglądami na temat finansowania.
Wielokrotnie był atakowany przez wyborców, jak radni mogli sami decydować. Dodał, że burmistrz
zaproponował kwotę 10 tys. złotych jako środki które przeznacza rada na pomnik, a nie była to inicjatywa
radnych. Zapytał czy już na tym etapie należy podejmować sposób finansowania. Jest inicjatywa ,
zaakceptowana podjęto uchwałę i tego nikt nie zmieni natomiast nad źródłami finansowania należy
się zastanowić a nie decydować pochopnie, bo zamiast przychylności będzie co raz więcej wrogości.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przypomniał, że punkt przesunięcia w budżecie 10 tys.
na cel o którym mowa, jest jednym z elementów w głosowaniu nad całością zmian w budżecie.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że dlatego padła jego propozycja.
Radny Edward Bojko powiedział, do tego co zaproponował radny Kabat, aby przegłosować zmiany
i jeśli składki społecznej nie starczy na pomnik, to burmistrz wspomoże tymi środkami. Zaproponował, aby
przeprowadzić głosowanie.
Radny Wiesław Burdyński powiedział, że operuje się liczbami, że zebrano 500 podpisów, gdzie
upoważnionych do głosowania w Iławie jest ponad 20 tysięcy a mieszkańców jest 33,5 tysiąca. Zapytał, kto
pytał o zdanie resztę, czy gdyby on wyszedł z jakąś listą za finansowaniem budowy pomnika z budżetu i
zaczął zbierać to te 600-700 podpisów w ciągu kilku godzin by zebrał i co wtedy należałoby zrobić. Jeśli
mówimy o jakichkolwiek dużych inwestycjach i zbierzemy 400- 500 podpisów na ścieżki czy są potrzebne –
bo może nie wszystkim są potrzebne np. zamiast ocieplenia 30 budynków. Dlatego taką dyskusję,
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że zebrano tyle podpisów uważa za żenującą. Powiedział, że dobrze radny Kabat proponuje aby tę kwestie
przegłosować.
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że radni nie są tu prywatnie – wszyscy zostali tu wybrani
i podejmowane decyzje nie zawsze są popularne. Należy brać pod uwagę, że czasami podejmowane
decyzje są „inne” od oczekiwań wielu mieszkańców. Radni i ci co popierają tę inicjatywę, też płacą podatki.
Dlaczego mamy mówić, że nie liczą się w tej sprawie finansowania. Grupa, która była inicjatorami – to nie
jest ich pomnik a mogłoby tak być, gdyby do nich dołączyło jeszcze kilka osób – byłby to prywatny pomnik
grupy kilkunastu mieszkańców. A nie o to chodzi, bo ma to być pomnik większości naszych mieszkańców.
Burmistrza Miasta Adam Żyliński powiedział „Ja sobie nie życzę, aby Państwo w tej sprawie zwracali
się do mnie i mówili „Pan Burmistrz, Pan Burmistrz”. To jest nie w porządku, nie fair. Bo przyjmujemy
uchwałę, ja znam ustrój samorządu terytorialnego i wyraźnie w trzech punktach zawarte jest wszystko, co ja
mam do wykonania. Ja niniejszym w ślad za przyjętą uchwałą wykonuje to. Czy ma to być 10 tysięcy 1,5
czy 3- my tego nie wiemy na tym etapie. Proszę mnie nie wmontowywać w tę sytuację, bo ja się czuję co
najmniej nieswojo z tego tytułu. Poza tym w tym gabinecie, obok tej Sali dzieje się od początku, jak tu
przyszedłem, ogromna presja związana z sytuacja ogólnokrajową, która się nazywa pokłosie Katastrofy
Smoleńskiej. Powiedziałem coś na początku i mogę przyjąć zakład o każde pieniądze, że tamten pomysł
spełniający wszystkie państwa oczekiwania czyli dokonanie zbiórki społecznej, będzie przedmiotem prędzej
czy później dyskusji na tej sesji, o czym uprzejmie dla dobrej pamięci przypominam. Tylko tyle mam w tej
sprawie do powiedzenia”
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że tego właśnie się obawiała podnosząc tę kwestię, że zacznie
się dyskusja i spłycanie tej sprawy. Zwróciła się do radnego Burdyńskiego mówiąc, że z tego co wie, bo tak
informował radny na sesji, na której uchwalana była inicjatywa- moje prywatne zdanie tu się nie liczy, ale po
raz kolejny je powtarza: nie jest za pomnikiem. Interesuje ją zdanie innych mieszkańców i pamięta jak radny
na sesji informował, że ma listę poparcia dla pomysłu. Nigdy jej radni nie zobaczyli. Inicjatywa była zrobiona
spontanicznie, po artykule na „Iławainfo”. Powiedziała, że jest osobą która widzi suche zapisy budżetowe:
paragraf 4300/15 UM – usługi pozostałe Rada Miasta - 10 tysięcy. Zapytała na komisji, na co radzie
10 tysięcy i było powiedziane, że na pomnik. Po tym wyszedł artykuł i w ślad za tym artykułem, w opiniach
tylko w Internecie była inicjatywa Pan Dawida Kopaszewskiego, żeby wysłuchać głosu mieszkańców.
Uważała, że jak zbierze 100 podpisów, to będzie cud. Tego dnia radnej nie było w Iławie i nie chciała brać
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w tym czynnego udziału. Chciałaby poznać ile jest osób na grupie inicjującej, ile osób tam się podpisało
i też można by pokusić się o wskaźniki, że mamy 30-tysięczne miasto a listę poparcia podpisało 100.
I uważa, że jeśli złożono pomysł na inicjatywę, to w ślad za tym będą mieszkańcy to wspierać. I tak jak Pan
Jarosław Kaczyński wspiera społecznie, to uważa, że w dobrym tonie byłoby słuchając mieszkańców Iławy,
zarówno po jednej jak i drugiej stronie wysłuchać do samego końca. Nie uważa, że 505 osób jest głosem
nieważnym, bo dla niej jest to bardzo ważne i prosi aby ich wysłuchać.
Burmistrza Miasta Adam Żyliński „Zbiórka się dokonała zgodnie z państwa postulatem i pomnik jest
gotowy czeka na zainstalowanie.”
Radny Ryszard Kabat powiedział że tak nie można. Obelisk czy pomnik jest gotowy, tylko to nie jest
tak, że ktoś sobie zbierze pieniądze i będzie sobie chciał coś postawić to sobie to postawi i koniec. Do tego
jest jeszcze potrzebna zgoda rady i w związku z tym, jeśli jest gotowy z pieniędzy społecznych to proszę
bardzo- projekt, dyskutujemy czy taki ma stanąć czy nie . I nic więcej. Pomylono tu trochę tematy
bo rozmawiamy o finansowaniu tego pomnika – nie o tym czy ma powstać czy nie, bo wszyscy są jakby
za. Rozmawiamy tylko o wydatkowaniu pieniędzy publicznych 10 tys złotych. Zdaniem radnego ta kwota
w ogóle nie powinna paść i nie powinno być problemu, bo jest to bardzo niezręczna dyskusja. W zawiązku
z tym, jeśli jest to inicjatywa społeczna i te pieniądze można zebrać to proszę bardzo – są pieniądze, są
projekty i można dyskutować. Ponowił swoją propozycją, aby przegłosować 10 tysięcy złotych, czy
z pieniędzy społecznych czy z budżetowych a końcowa decyzja będzie należała do burmistrza.
Radny Włodzimierz Harmaciński zwrócił się do Burmistrza i powiedział, że skierował się do niego
i wymienił „burmistrza” tylko dlatego, że te 10 tysięcy to on powiedział jako burmistrz- od żadnego
z radnych nie padła propozycja kwoty 10 tysięcy złotych. Bardzo dobrze, że w ten sposób burmistrz poparł
inicjatywę i wcale nie świadczy o tym, że burmistrz zrobił coś złego. Poza tym dobra była propozycja,
że funduje to rada. To nie jest nic złego i burmistrz niepotrzebnie się oburzył.
Radny Edward Bojko zwrócił uwagę, że trzy razy padł wniosek o przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że właśnie ma zamiar to zrobić. Dodał,
że uważa, że zostały wyczerpane głosy za i przeciw.
Radna Janina Okołowska powiedziała, że nie widzi budowy pomnika w budżecie. Budowa pomnika,
niezależnie od jego formy to wydatek majątkowy i jeśli miałoby być to zapisane jako budowa to powinien
to być wydatek majątkowy – tu nie ma wydatku majątkowego a pieniądze, które zapisano pod hasłem
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„zakup usług”, to mogą być wydatki bieżące na zlecenie czegoś czy na jakąś opinię. Jesteśmy w temacie
budżet i jeśli nie zostanie uchwalony, a uchwalany jest w całości, to jeśli chcemy cokolwiek zmieniać,
to albo te 10 tys. należy przenieść gdzie indziej, aby nie naruszyć WPF, bo będzie podobna sytuacja jak
kilka miesięcy temu. Powtórzyła, że nie ma zadania budowania pomnika. Są rozmowy, jest uchwała ale
i tak budowanie czegokolwiek, to wymaga uchwały organu stanowiącego

i taką uchwałę mamy. Czyli ta

dyskusja powinna być przeniesiona do dyskusji, jaka się odbyła przy przyjęciu uchwały na temat budowy
pomnika, bo tam był moment dyskusji zgodnie z przepisem.
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska powiedziała, że żeby pomnik powstał musi powstać projekt,
muszą być czynności przygotowawcze, więc w tej kwocie jest zarówno projekt i jest wykonanie. Może się
okazać, że wykonanie będzie kosztowało 2 tys. a zaplanowano 10 tysięcy i trudno dziś powiedzieć czy to
starczy na całe przedsięwzięcie. Ile będzie to kosztowało, okaże się po wyłonieniu projektanta i wykonawcy.
Przewodniczący

Rady

Wojciech

Szymański

zaproponował

przeprowadzenie

głosowania

przypominając, że niektórzy radni zabierali kilkakrotnie głos i nie widzi potrzeby dalszej dyskusji. Ponadto
pani skarbnik złożyła wyjaśnienie.
Radny Ryszard Kabat przypomniał, że wnosił aby tę kontrowersyjną pozycję przegłosować osobno
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
Radny Ryszard Kabat zapytał, dlaczego nie ma takiej możliwości.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański odpowiedział, że podobna sytuacja była w kwietniu
i przegłosowana musi być cała uchwała.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że jest to przegłosowanie tylko propozycji zmiany w budżecie
i gdyby propozycja przeszła, że zmieniamy to i tak decyzja należy do burmistrza, bo on decyduje czy tę
propozycje zostawić czy nie.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński „Ponieważ państwo lubujecie się we wciąganiu mnie w różne
procedery powiem w ten sposób; proszę to przegłosować, obiecuje państwu, że nie będę dysponował tymi
środkami, natomiast oczywiście w ślad za tymi postulatami, na następnej sesji przedstawię koncepcje
pomnika realizowanego z pieniędzy prywatnych, ze zbiórki żeby to było przedmiotem, bo ja to
zablokowałem i mam poczucie z tego tytułu winy i czuje się bardzo nieswojo”
Radna Ewa Jackowska chciała zabrać głos.

11

Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poprosił radną o wyłączenie mikrofonu i powiedział, że
nie udziela radnej głosu. Dodał, że wszystko w protokole będzie zawarte. Następnie poddał projekt pod
głosowanie.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
Uchwała Nr XXVIII/241/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2016-29 stanowi załącznik nr 5 do protokołu
b) nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul Piaskowej
Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski szczegółowo omówił uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Kultury, Sportu

Problematyki

i Turystyki

Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

nabycia nieruchomości położonej w Iławie
przy ul Piaskowej

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach ,,za” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w
sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul Piaskowej

Uchwała XXVIII/242/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul Piaskowej
stanowi załącznik nr 6 do protokołu
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c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Iława

Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski szczegółowo omówił uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych w mieście Iława

Komisja Oświaty,

Komisja

Kultury, Sportu

Problematyki

i Turystyki

Społecznej

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Pozytywnie przy 1
głosie
wstrzymującym

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Grzegorz Przytuła zapytał, czym kierujemy się przyjmując na siebie koszt utrzymania
i remontów tych dróg
Burmistrz Miasta Adam Żyliński od roku prowadzone są rozmowy z zarządem powiatu, że i tak
wsparcie powiatu dróg o charakterze powiatowym jest symboliczne, spowodowane kondycją finansową
powiatów, a miasto jest adresatem krytyki mieszkańców, którzy nie rozróżniają kategorii dróg o charakterze
miejskim, powiatowym czy wojewódzkim. Wtedy miasto musi występować z pozycji petenta, upominającego
się o coś. Wartość wsparcia w utrzymaniu przez powiat dróg powiatowych, będących zarządzie miasta jest
to kwota w granicach 20-30 tysięcy złotych a wydatkowanych jest kilkaset tysięcy złotych. Uznano za
stosowne, aby to uporządkować i dla powiatu zachować drogi o charakterze przelotowym, będące
komunikacją między drogami powiatowymi. W takim kierunku idzie polityka miasta i będą przygotowywane
kolejne pakiety. Powiat również będzie przejmował od miasta ulice mające charakter powiatowy.

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
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zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Iława

Uchwała Nr XXVIII/243/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Iława
stanowi załącznik nr 7 do protokołu

e) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej (1)
Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski szczegółowo omówił uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

zbycia prawa własności
nieruchomości położonej przy ul.
Skłodowskiej (1)

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za i podjęła uchwałę w sprawie zbycia
prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej (1)

Uchwała Nr XXVIII/244/16 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy
ul. Skłodowskiej (1) stanowi załącznik nr 8 do protokołu

14

Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

f) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej (2)
Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski szczegółowo omówił uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

zbycia prawa własności
nieruchomości położonej przy ul.
Skłodowskiej (2)

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za i podjęła uchwałę w sprawie zbycia
prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej (2)

Uchwała Nr XXVIII/245/16 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy
ul. Skłodowskiej (2) stanowi załącznik nr 9 do protokołu

g) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski szczegółowo omówił uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność gminy
Miejskiej Iława

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za i podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

Uchwała Nr XXVIII/246/16 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Iława stanowi załącznik nr 10 do protokołu

h) dzierżawy nieruchomości położonej przy ul Sobieskiego

Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski szczegółowo omówił uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów
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dzierżawy nieruchomości położonej przy ul.
Sobieskiego

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za i podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy
nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego

Uchwała Nr XXVIII/247/16 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego stanowi
załącznik nr 11 do protokołu

i) odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Kierownik Wydz. GMK Wiesław Pieńczewski szczegółowo omówił uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie
odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Uchwała Nr XXVIII/248/16 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
j) zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na przewlekłość postępowania przez Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sekretarz Miasta Mariola Zdrojewska szczegółowo omówił uchwałę na komisjach poprzedzających sesję
oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

zlecenia zbadania zarzutów zawartych
w skardze na przewlekłość postępowania
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za podjęła uchwałę w sprawie zlecenia zbadania
zarzutów zawartych w skardze na przewlekłość postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Uchwała Nr XXVIII/249/16 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na przewlekłość
postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 13 do
protokołu
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

k) rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na zaniechanie lub opieszałe działanie Prezesa
Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o.
w Iławie

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej szczegółowo omówili uchwałę na komisjach poprzedzających sesję
oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

rozpatrzenia zarzutów zawartych w
skardze na zaniechanie lub opieszałe
działanie Prezesa Iławskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Zarząd
Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w
Iławie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach za podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia
zarzutów zawartych w skardze na zaniechanie lub opieszałe działanie Prezesa Iławskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Uchwała Nr XXVIII/250/16 w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na zaniechanie lub
opieszałe działanie Prezesa Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki
Lokalami Spółka z o.o. w Iławie stanowi załącznik nr 14

do protokołu

l) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy" (B. Jastrzębski)

Zastępca Burmistrza Ewa Junkier szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających sesję
oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

nadania tytułu "Honorowy Obywatel
Iławy"

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie
nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy" (B. Jastrzębski)

Uchwała Nr XXVIII/251/16 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy" (B. Jastrzębski) stanowi
załącznik nr 15 do protokołu
m) nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy" (p. M. Pietroczuk )
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Zastępca Burmistrza Ewa Junkier szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających sesję
oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

nadania tytułu "Zasłużony dla miasta
Iławy” M. Pietroczuk

Pozytywnie przy 2

Pozytywnie przy

głosach

1 głosie

wstrzymujących

wstrzymującym

Pozytywnie
jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radny Edward Bojko zaapelował do wnioskodawców, ponieważ uważa, że na tablicy mogą się znaleźć
osoby, które zakończyły swoją pracę zawodową, wykazały się czymś bardzo szczególnym i nie ma nic
przeciwko tym dwóm kandydatom, ale są to młodzi ludzie, w pełni sił i byłaby jeszcze szansa, aby ich
ocenić. Gdyby była sytuacja, że trener doprowadza swojego zawodnika do mistrzostwa Europy czy
mistrzostwa olimpijskiego, to co innego.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że jej zdanie jest inne i jest bardzo wdzięczna, że ta inicjatywa
wyszła, jest to jej były trener, wychował ogromną ilość młodzieży i gro tych osób, to dziś dobrzy mieszkańcy
Iławy- on nie tylko trenował, ale również wychowywał i uważa, że zasługuje na ten tytuł. Podziękowała w
imieniu sekcji ZRYW-VOLEY.
Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że ona wyszła z inicjatywą. Paweł Hofman jest na emeryturze i nie
ma go w Iławie. Uważa, że dziś te wszystkie osoby, które kiedyś wciągnęły uczniów w sport, zrobiły wielką
robotę ratując niektórych uczniów przed upadkiem na dno. Zapytała, czy mamy wynagradzać tych, których
już nie ma. Podziękowała, że jej wniosek przeszedł pozytywnie.
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 17 głosach za, 3 wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie
nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
Uchwała Nr XXVIII/252/16 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
stanowi załącznik nr 16 do protokołu
n) nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy" (p. P. Hofman)

Zastępca Burmistrza Ewa Junkier szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających sesję
oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

nadania tytułu "Zasłużony dla miasta
Iławy" P. Hofman

Pozytywnie przy 2
głosach

Pozytywnie

Pozytywnie

wstrzymujących i 1

jednogłośnie

jednogłośnie

przeciwnym

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 16 głosach za, 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym podjęła
uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
Uchwała Nr XXVIII/253/16 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
stanowi załącznik nr 17 do protokołu
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

o) uchwalenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta w
jednostce planistycznej B
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających
sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

uchwalenia zmiany miejscowego panu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pozytywnie
w jednostce planistycznej B
jednogłośnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta w jednostce planistycznej B

Uchwała Nr XXVIII/254/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania
przestrzennego miasta w jednostce planistycznej B stanowi załącznik nr 18 do protokołu

p) wprowadzenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Iławy na lata 2016-2019 z
uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023”
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Inspektor ds., Ochrony Środowiska Bogusława Bandelewska szczegółowo omówiła uchwałę na
komisjach poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

wprowadzenia „Programu ochrony
środowiska dla miasta Iławy na lata Pozytywnie
2016-2019
z
uwzględnieniem
jednogłośnie
perspektyw na lata 2020-2023”

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia
„Programu ochrony środowiska dla miasta Iławy na lata 2016-2019 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2020-2023”

Uchwała Nr XXVIII/255/16 w sprawie wprowadzenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Iławy
na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023”
stanowi załącznik nr 19 do protokołu

q) przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Iławy na lata 2016-2031”
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Inspektor ds., Ochrony Środowiska Bogusława Bandelewska

szczegółowo omówili uchwałę na

komisjach poprzedzających sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla miasta Iławy na lata 20162031”

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie przy
1 głosie
wstrzymujacym

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Aktualizacji
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Iławy na lata 20162031”

Uchwała Nr XXVIII/256/16 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Iławy na lata 2016-2031”
stanowi załącznik nr 20 do protokołu

r) wdrożenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej
obejmujący szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci dwuletnich z
ternu Miasta Iławy”
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Zastępca Burmistrza Ewa Junkier szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających sesję
oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Rozwoju

Kultury, Sportu

Problematyki

Gospodarczego,

i Turystyki

Społecznej

Budżetu i
Finansów

wdrożenia programu polityki zdrowotnej
pod nazwą „Program polityki zdrowotnej
obejmujący
szczepienia
przeciwko
zakażeniom pneumokokowym wśród
dzieci dwuletnich z ternu Miasta Iławy”

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
Radny Roman Brzozowski powiedział, że analizował ten ciekawy program przygotowany przez Panią
Burmistrz i wyniki. Tego typu inicjatywa wykazuje, że jesteśmy społeczeństwem jednego miasta i jednego
powiatu, dlatego iż z tego powodu było hospitalizowanych ponad 1200 osób. Podobny program stosowany
w Kielcach spowodował spadek zachorowalności o 80%, więc jest to inicjatywa bardzo pożyteczna,
pozwalająca na walkę z przyczynami a nie skutkami. Mimo, że szczepionka wydaje się stosunkowo droga
około 250 złotych, to będą mniejsze koszty pobytu w szpitalach. Podziękował za inicjatywę i uważa,
że takich powinno być więcej.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że ona jest podpisana i jest to program jej autorstwa
ale chciała podziękować pani doktor Ewie Świniarskiej – pediatrze, pracującej na oddziale pediatrycznym
iławskiego szpitala oraz w przychodni „Rodzina” , dzięki której program zawiera tyle danych statystycznych
i poza tym okazała fachowe wsparcie.
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Rada Miejska w obecności 20 radnych – przy 20 głosach podjęła uchwałę w sprawie wdrożenia programu
polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko zakażeniom
pneumokokowym wśród dzieci dwuletnich z ternu Miasta Iławy”

Uchwała Nr XXVIII/257/16 w sprawie wdrożenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki
zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci dwuletnich z
ternu Miasta Iławy” stanowi załącznik nr 21 do protokołu

Ad 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta

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

uroczystej zbiórce z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji
w Iławie organizowanej przez KPP Iława

•

I zawodach strzeleckich dla samorządowców i kierowników służb mundurowych
o Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Iławie organizowanych przez KPP Iława

•

Posiedzeniu

rady

Programowej

OPZZ

organizowanym

przez

Radę

Powiatową

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
•

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołaną przez Zarząd Iławskich Wodociągów

•

wernisażu wystawy „Sztuka w porcie. Artyści znajomi…” odbywającym się w Porcie 110
w Iławie

•

pikniku z okazji „Dni Działkowca” organizowanym przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Podleśny” w Iławie

•

Pikniku Integracyjnym z Kołem Kisielice, który odbył się w Goryniu – Leśniczówce,
organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Iławie

•

Uroczystości wręczania odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów mianowania na
wyższe stopnie policyjne, organizowanej przez KPP Iława z okazji obchodów Święta Policji
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Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

•

XLVI Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego – OLD JAZZ MEETING ZŁOTA
TARKA

•

Zespole Konsultacyjnym ds. Osób Niepełnosprawnych

•

Spotkaniu z Fundacją „Od Nowa” dot. SUO – Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

•

Spotkaniu w sprawie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom

•

Zarządzie Związku Gmin Jeziorak

•

spotkaniu z działaczami Ogrodów Działkowych „Truskawka”

•

spotkaniu z władzami SWPS – Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego w Warszawie
w sprawie kształcenia zawodowego

•

spotkaniu z Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2, Małgorzatą Kamińską,
a także Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4, Danutą Wacławską
w sprawie przygotować do inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017

•

spotkaniu z Adamem Pastalskim ze Stowarzyszenia Dzieci z Niedosłuchem dot. powstania
Stowarzyszenia i jego miejsca w Iławie

•

spotkaniu z Adelą Kowalską, Dyrektor Stowarzyszenia Iławskiego Klubu „Amazonki”
w sprawie współpracy oraz przyszłości Stowarzyszenia

•

spotkaniu z Władysławem Kałudzińskim dot. Omówienia obchodów 35-lecia internowanych
działaczy Solidarności Zakładu Karnego w Iławie

•

spotkaniu z Anną Szymczak, prezes Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego dot. zamiany
gruntów na os. Piastowskim (boisko)

•

spotkaniu ze Wspólnotą Mieszkaniową na ul Skłodowskiej dot. zagospodarowania terenu
przy budynku Wspólnoty

•

spotkaniu z Andrzejem Sobiechem oraz Wojciechem Żmudzińskim, Dyrektorem Iławskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji dot. przyszłości sekcji piłkarskiej w Klubie Sportowym
ITS Jeziorak

•

spotkaniu wyjazdowym w Olsztynie, z Mirosławem Nicewiczem, Dyrektorem Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, w sprawie planu Ministerstwa
Transportu oraz GDDKiA dot. rozwiązań drogowych wokół Iławy
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•

Ślubowaniu nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

•

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Iławskiego towarzystwa Budownictwa Społecznego

•

spotkaniu z Januszem Pilichem w sprawie przebiegu zlotu garbusów

•

spotkaniu Januszem Wierzyńskim w sprawie propozycji rzeźbiarza dot. budowy pomnika
upamiętniającego ofiary katastrowy smoleńskiej

•

spotkaniu z Kariną Podlaszewską, Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w
Elblągu oraz Małgorzatą Maciejewską, Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddziału w Iławie w sprawie podpisania porozumienia o współpracy i podejmowaniu
wspólnych działań mających na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu ubezpieczeń
społecznych oraz zadań realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

•

spotkaniu z firmą Ivendo - Internet, Telewizja, Telefon, w sprawie zwiększenia zasobów
ratusza

•

spotkaniu z Zarządem Ogrodów Działkowych „Nad Iławką” w sprawie kalendarza
postępowania związanego z wypłaceniem odszkodowania oraz organizacją nowego Ogrodu

•

spotkaniu z Sewerynem Szczepańskim oraz Dariuszem Paczkowskim – Towarzystwo
Miłośników Ziemi Iławskiej w sprawie wydania nowej monografii Iławy

•

spotkaniu z Janem kamińskim dot. strategii miasta wobec wszystkich Ogrodów Działkowych

•

wizycie na ul. Piekarskiej z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym,
Wiesławem Pieńczewskim oraz Radnym Rady Miasta Iława, Wiesławem Burdyńskim
w związku z ewentualnym zbyciem działki na tym terenie – Interpelacja radnego

•

spotkaniu roboczym dot. formuły oraz programu Pikniku Inspiracji

•

spotkaniu nt. omówienia programu budowy nowej biblioteki na bazie budynku – Dom
Weterana

•

spotkaniu z prezesem Rolipmex-u, nt. omówienia warunków współpracy i wspólnej promocji

•

spotkaniu z Dyrektorem Iławskiej Izby Gospodarczej, Markiem Słocimskim dot. złego stanu
technicznego budynku Izby
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•

spotkaniu z Klubem Wioślarskim „WIR” w sprawie rozwoju sekcji wioślarskiej
w kolejnych latach

•

spotkaniu z Klubem Motocyklowym „MOTONICI” w sprawie planu i kalendarza działań
środowiska motocyklowego w roku 2017

•

spotkaniu z prof. Jerzym Lompke w sprawie omówienia kierunków działania współpracy
z miastem szwedzkim - Jokkmokk

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1.

W dn. 20.06.2016 r. została zawarta umowa z firmą FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. k. z Torunia na
dostawę i montaż siłowni zewnętrznej w Iławie przy ul. Kajki (koło bazy wioślarskiej). Odbiór
końcowy inwestycji odbył się w dn. 28.07.2016 r. W ramach zadania zamontowano 4 podwójne
zestawy urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz utwardzono nawierzchnię wokół urządzeń kostką
betonową. Łączny koszt inwestycji wyniósł 23.739,00 zł.

2.

W dn. 27.06.2016 r. złożono do Starostwa Powiatowego w Iławie wniosek o pozwolenie
na budowę węzła cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie. Pozwolenie uzyskano
w dniu 08.08.2016 r.

3.

W dn. 30.06.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa drogi
dojazdowej od ul. Andersa do budynków ul. Sobieskiego 24 do nr 18 w Iławie. Wykonawcą
projektu była firma „DAN-TOR” Sp. z o.o. z Iławy. Łączny koszt wykonania dokumentacji wyniósł
24.300,00 zł.

4.

W dn. 30.06.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa drogi do
zakładów drobiarskich (ANIMEX). Wykonawcą projektu była firma „DAN-TOR” Sp.

z o.o. z Iławy.

Łączny koszt wykonania dokumentacji wyniósł 16.300,00 zł.
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5.

W dn. 30.06.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa chodnika
i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców. Wykonawcą projektu była firma „DAN-TOR”
Sp. z o.o. z Iławy. Łączny koszt wykonania dokumentacji wyniósł 7.300,00 zł.

6.

W dn. 30.06.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa chodnika
przy ul. Zielonej (działka 33/18 i 33/14 obręb 5). Wykonawcą projektu była firma „DAN-TOR” Sp. z
o.o. z Iławy. Łączny koszt wykonania dokumentacji wyniósł 3.567,00 zł.

7.

W dn. 30.06.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa węzła
cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie. Prace projektowe wykonała firma „CLIMADER”
Dariusz Roznerski z Nowej Wsi k/Iławy. Łączny koszt wykonania dokumentacji wyniósł 22.140,00
zł.

8.

W dn. 01.07.2016 r. został podpisany protokół odbioru robót budowy zjazdów ul. Warsztatowa i
Kolejowa. Zadanie realizowała firma TRANS-WAP z Gralewa za kwotę 98.938,77 zł.

9.

W dn. 05.07.2016 r. został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

na

zagospodarowanie

skweru

przy

ul.

Sienkiewicza

w Iławie.

W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 7 wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie. Wszystkie wnioski spełniły wymogi określone w regulaminie konkursu. Zgodnie

z

regulaminem termin składania prac konkursowych upływa z dniem 23.09.2016 r.

10.

W dn. 06.07.2016 r. została zawarta umowa z firmą Built Invest Ltd Marcin Baźmierowski
na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn. Modernizacja boiska
przy ul. Chełmińskiej w Iławie oraz budowę siłowni zewnętrznej w Iławie. Umowa została zawarta
na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia prowadzonego w trybie
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rozpoznania cenowego z dn. 30.06.2016 r. Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto
1.906,50 zł.

11.

W dn. 07.07.2016 r. została zawarta umowa z firmą SPOMER Sp. z o.o. z Iławy
na modernizację boiska przy ul. Chełmińskiej w Iławie. Umowa została zawarta na podstawie
wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 30.06.2016 r.
Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 54.110,00 zł. Termin zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia przewidziany jest na 17.08.2016 r.

12.

W dn.12.07.2016 r. został podpisany protokół końcowy budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum
Nr 1. Wykonawcą robót była firma MONSTER sc z Olsztyna.

13.

W dn. 15.07.2016 r. został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części
miasta Iławy. W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 8 wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie. Wszystkie wnioski spełniły wymogi określone w regulaminie konkursu.
Zgodnie z regulaminem termin składania prac konkursowych upływa z dniem 25.10.2016 r.

14.

W dn. 18.07.2016 r. ogłoszono

przetarg nieograniczony na budowę węzła cieplnego

w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie. Planowany termin otwarcia ofert – 23.08.2016 r.

15.

W dn. 18.07.2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji
projektowych dla następujących inwestycji:
1. Budowa łącznika ul. Gdańskiej z ul. Chełmińską w Iławie
2. Budowa fragmentu ul. Kolejowej w Iławie
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Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2016 r. Obecnie trwa procedura wyłonienia
wykonawców na poszczególne dokumentacje.
16.

W dn. 20.07.2016 r. podpisano umowę z firmą „PRASBET” Sp. J., Wojciech Hilger, Michał Szulc
z siedzibą ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz na rewitalizację skweru przy ulicy Kr. Jadwigi na
kwotę: 848 700, 00. Termin realizacji do 20 lipca 2017 r.

17.

W dn. 20.07.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej na realizacje inwestycji pn.: „Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława
i gminę Iława – Iława Kamień”. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę,
którym jest Pracownia Projektowa „BIN” inż. Bogdan Motyliński z siedzibą ul. Dąbrowskiego
46b/3a, 14-200 Iława. Koszt realizacji zamówienia wynosi: 17 220, 00 zł.

18.

W dn. 26.07.2016 r. został podpisany protokół odbioru robót polegających na wykonaniu kanalizacji
deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piaskowej. Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „DROMO” Ostróda. Zadanie wykonano za kwotę 398.878,16 zł.

19.

W dn. 27.07.2016 r. odebrano orzeczenie mykologiczne i techniczne dotyczące stopnia
zawilgocenia i zagrzybienia ścian oraz schodów zewnętrznych i elewacji w budynku Ratusza
Miejskiego. Wykonawcą opracowania była firma APA CAD Sp. z o.o. z Warszawy. Łączny koszt
wykonania orzeczenia wyniósł 7.011,00 zł.

20.

W dn. 28.07.2016 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA SA Warszawa na wykonanie
drogi od ronda do terenów przemysłowych za kwotę 647.424,17 zł. Termin realizacji do 30.03.2017
r.
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21.

W dn. 01.08.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Rozbudowa
układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie. Prace projektowe wykonała firma
APA CAD Sp. Z o.o. z Warszawy. Łączny koszt wykonania dokumentacji wyniósł 13.505,40 zł.

22.

W dn. 12.08.2016 r. miało nastąpić podpisanie umowy z firmą „INWEST SERWIS” Zakład Usług
Inwestycyjnych Wojciech Grochowski, z siedzibą ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn na rewitalizację hali
sportowej przy ul. Niepodległości na kwotę 3.696.078,94 zł . Termin realizacji do 30.06.2018 r.
W dn. 10.08.2016 r. firma „INWEST SERWIS” Zakład Usług Inwestycyjnych Wojciech Grochowski
przesłała pismo do Burmistrza Miasta informujące, że jeżeli Zamawiający będzie wymagał
wykonania pełnego zakresu prac opisanego w pozycjach przedmiarów robót stanowiących,
to Wykonawca odstąpi od podpisania umowy. Zamawiający w odpowiedzi na pismo poinformował
w dn. 11.08.2016 Wykonawcę, iż będzie wymagał wykonania pełnego zakresu prac opisanego
w pozycjach przedmiarów robót stanowiących oraz ponownie wezwał Wykonawcę do stawienia się
w dn. 12.08.2016r. Wykonawca nie stawił sie w/w terminie w związku z powyższym wystąpiono do
podmiotu wystawiającego gwarancję zapłaty wadium o dokonanie wypłaty z gwarancji kwoty
w wysokości 15.000,00 zł

23.

W dn. 03.08.2016 r. w ramach RPO WiM, złożony został wniosek o dofinansowanie i po wstępnej
weryfikacji przekazany do weryfikacji wymogów formalnych dla przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie
terenów inwestycyjnych w Iławie”. Całkowita wartość inwestycji: 2 133 687, 34 zł w tym koszty
kwalifikowane 1 921 470, 61 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 556 199, 05 zł.

24.

W dn. 26.07.2016 roku podpisano umowę z Krzysztofem Soboczyńskim – Usługi Geologiczne
z siedzibą ul. Stefana Czarnieckiego 63/38, 14-100 Ostróda na wykonanie badań i przygotowanie
dokumentacji hydrologicznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia
na budowę w związku z planami odprowadzenia wód opadowych od ulicy Wiejskiej w kierunku
ulicy Gdańskiej. Koszt wykonania usługi wynosi 6 500, 00 zł. Termin realizacji przebiegał będzie
etapowo i uzależniony będzie od uzyskania dodatkowych uzgodnień i zatwierdzeń. Złożono już do
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Starostwa Powiatowego wniosek o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na określenie
warunków hydrogeologicznych.

25.

W dn. 1.08.2016 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia
na budowę ścieżek pieszych i rowerowych nad brzegiem rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Zakres
projektu: od ulicy Kościuszki do ronda przy ul. Piaskowej.

26.

W dn. 12.08.2016 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wniosek o pozwolenie na
budowę na zagospodarowanie lasku komunalnego przy ulicy Sienkiewicza w Iławie – branża
drogowa znajdująca się na działce będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Olsztynie – wojewoda wydaje pozwolenie na budowę na terenach będących
w zarządzie GDDKiA.

27.

W dn. 16.08.2016 r. dokonano odbioru robót polegających na odnowie nawierzchni bitumicznej
ul. Jana III Sobieskiego oraz na wykonaniu nowej nawierzchni chodników. Zadanie realizował
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie. Miasto w ramach porozumienia z Powiatem Iławskim udzieliła
pomocy finansowej w wysokości jaka była niezbędna na wykonanie nowych chodników: kwota
64.152,37 zł

28.

W dn. 19.08.2016 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Iławie o wydanie pozwolenia na
budowę związaną z przebudową hali poprzemysłowej, zlokalizowanej przy ul. Jasielskiej, na cele
społeczne. Na zadanie to przygotowywany jest wniosek na wsparcie w ramach RPO WiM 20142020. Termin składania wniosków do konkursu upływa 19.09.2016 r.

29.

W dn. 19.08.2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Modernizacja boiska przy
ul Chełmińskiej (piłkochwyty). Wykonawcą ww. inwestycji była firma Spomer Sp. z o.o. z Iławy.
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Wykonano piłkochwyt o wysokości 6 m z siatki polipropylenowej wokół boiska oraz ciągi piesze.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 54.110,00 zł.
Wydział Komunikacji Społecznej

1. Opracowanie i wydanie książeczki „Niezwykłe Przygody Karolka z Iławy”. Bajka została napisana
przez klasę III a z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie z wychowawcą Urszulą
Złotowską. Książeczka została wręczona Burmistrzowi Miasta Iława oraz dzieciom szkoły SSP 2
w Iławie podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wydaliśmy 1000 szt. z czego 400 szt.
zostanie rozprowadzone we wrześniu do szkół i przedszkolni, 600 szt. natomiast zostało już
rozdane w punkcie Informacji Turystycznej w Iławie oraz wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta.

2. Realizacja umowy z dn. 28.06.2016 r. związanej z bezpłatnymi wycieczkami z przewodnikiem.
W związku z dużym zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców wycieczkami z przewodnikiem,
rozszerzyliśmy ofertę wakacyjnych spotkań z przewodnikiem o rejs statkiem Ilavia. Bezpłatne
wakacyjne spotkania z odbywają się w każdą sobotę o godzinie 11.00 oraz w każdą środę
o godzinie 12.00 - wejście na wieżę i o 13.00 rejs statkiem Ilavia. Do tej pory w bezpłatnych
wycieczkach uczestniczyło blisko 600 osób z Polski i zagranicy.

3. Do dn.

09.07.2016 r. Iławianie mogli składać swoje propozycje do Iławskiego Budżetu

Obywatelskiego. Wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 3 341 485 zł z czego 9 wniosków
przeszło etap weryfikacji i zostanie poddanych głosowaniu od dn. 01.09.2016 r.

4. W dn. 30.06.2016 r. w ramach promocji miasta podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio, dokonano
zakupu sprzętu sportowego dla olimpijczyka Miłosza Jankowskiego ..

5. W dn. 10.07.2016 r. nagrany został filmu promocyjnego dla Magazynu Żeglarskiego „Iława perła na
żeglarskim szlaku” z udziałem Burmistrza Miasta oraz z lokowaniem produktu „Iława”. Premiera
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programu odbyła się w TVN Meteo Active w dn. 12.07.2016 r., a premiera

w Internecie w dn.

19.07.2016 r. Oprócz atrakcji turystycznych Iławy, fil zawierał informacje o inwestycjach i planach
dla Iławy na najbliższe lata.

6. Wydział Komunikacji Społecznej w lipcu i sierpniu pracował nad przygotowaniem i drukiem ponad
30 000 tysięcy szt. folderów i broszur przeznaczonych dla turystów i mieszkańców Iławy.
W skład folderów wchodzi:
•

Niezbędnik Turysty - 5000 szt.

•

kartoniki wizytówkowe z imprezami cyklicznymi odbywającymi się w Iławie - 500 szt.

•

8 kartoników zawieszonych na smyczach z adresem strony www.ilawa.pl

•

folder Szlaki Rowerowe – 5000 szt.

•

podkłady śniadaniowe z nadrukiem mapy namalowanej przez Agatę Topolewską i odnośnikami
do stron internetowych www.ilawa.pl i www.it-ilawa.pl - 20.000 szt.

•

książeczkę A6 „Orientuj się w Iławie” zawierającą miejsca atrakcyjne pod względem
turystycznym, o których rzadko można przeczytać w przewodnikach – 5000 szt.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W dn. 31.07.2016 r.został zorganizowany piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”.
Organizatorami byli Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Orange i Urząd Miasta Iława.
Celem Pikniku była profilaktyka i edukacja dzieci oraz rodziców w zakresie cyberprzemocy i
bezpiecznego korzystania z Internetu.
2. Modernizacja boiska znajdującego się przy budynku OPPUiPR. W ramach modernizacji zostały
utworzone nowe piłkochwyty. Budowa trwała od 12.07.2016r. do 19.08.2016r.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, z dotacji z budżetu miasta stowarzyszenia
zorganizowały półkolonie dla dzieci:
nazwa organizacji

nazwa realizowanego zadania

termin półkolonii
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Towarzystwo Przyjaciół

Prowadzenie zajęć letnich

Dzieci koło Miejsko

profilaktyczno-wychowawczych dla

Gminne w Iławie

dzieci z terenu miasta Iławy

2016-08-08 2016-08-22

Prowadzenie zajęć letnich
Stowarzyszenie Szkoła
Pływania ORKA

profilaktyczno-wychowawczych
elementami sportów wodnych dla

2016-07-25 2016-08-05

dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy
w zakresie pływania
Prowadzenie zajęć letnich

Stowarzyszenie
Sportów Wodnych

profilaktyczno-wychowawczych z
elementami sportów wodnych dla

2016-08-16 2016-08-29

dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy
w zakresie żeglarstwa i kajakarstwa

Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy

Prowadzenie zajęć letnich

Dzieciom z

profilaktyczno-wychowawczych dla

Upośledzeniem

dzieci z terenu miasta Iławy z

Umysłowym

niepełnosprawnością intelektualną

2016-07-04 2016-07-15

„Jesteśmy”
Prowadzenie zajęć letnich
Klub Wioślarski WIR
Iława

profilaktyczno-wychowawczych z
elementami sportów wodnych dla

2016-07-25 2016-08-05

dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy
w zakresie wioślarstwa

4. W dniach 01.07. - 04.07.2016 r. odbyły się wyjazdowe Warsztaty Profilaktyczne dla młodzieży
uczestniczącej w zajęciach Klubu Młodzieżowego w OPPUiPR. Uczestniczyło 16 osób. Miejsce Olsztyn.
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5. W dniach 15.07. - 24.07.2016 r. zorganizowana została kolonia dla dzieci uczestniczących w
zajęciach OPPUiPR Uczestniczyło 50 dzieci wraz z opiekunami. Miejsce - Popowo koło Warszawy.
Iławskie Centrum Kultury

1. W dniach 09.07. – 10.07.2016 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbyły się Dni Iławy,
podczas których wystąpiły takie zespoły jak : The Postman, LESZCZE z wokalistą Kacprem
Kuszewskim, Ray Wilson z zespołem w projekcie GENESIS Classic oraz gwiazdy TVS – Damian
Holecki, Karpowicz Family i Andrzej Cierniewski.
Podczas dwudniowej imprezy nie zabrakło również strefy rekreacyjnej dla dzieci z bezpłatną
karuzelą i zjeżdżalniami oraz stoiska artystyczne twórców i kolekcjonerów.

2. W dn. 16.07.2016 r. na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki w ramach imprezy „Letnie Wieczory Muzyczne”
odbył się Koncert Macieja Maleńczuka z zespołem.

3. W dn. 17.07.2016 r. w Parku Miejskim odbyła się impreza „ Niedziela w Parku” .
Zabawy i animacje dla dzieci z wodzem Pędzący Bizon oraz koncert zespołu
„Szafa gra„ prezentującego muzykę disco polo.

4. W dn. 24.07.2016 r. w Amfiteatrze im Louisa Armstronga odbyła się impreza „SMAKI FOLKLORU”,
podczas której wystąpiły zespoły z Indonezji, Serbii i USA.

5. W dn. 30.07.2016 r. w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbył się koncert zespołu HYMEN z
Iławy oraz ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA – perfomed by Phil Bates Band.
6. W dn. 31.07.2016 r. odbył się Piknik Żeglarski nad Małym Jeziorkiem. Na scenie przy Galerii
„Jeziorak” wystąpiły zespoły: „ North Cape”, „ Flash Creep” oraz „Mietek Folk”.
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7. W dniach 05.07. – 07.08.2016 r. odbył się XLVI Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old
Jazz Meeting

„Złota Tarka”. Podczas trzydniowego Festiwalu wystąpiły największe gwiazdy

polskiego i światowego jazzu. W koncercie
„Gwiazdy dla Iławy„ wystąpiły zespoły : Sir Burbon Dixie Band, Ewa Bem & Kwartet Andrzeja
Jagodzińskiego , Illinois Jacquet

In Memorium ,Jump’n Jive. Podczas Koncertu Galowego

wystąpiły zespoły : Polish Scandynavian Connection, The

Harpiano Show, Henning Munk

& Plumperne, Barrelhouse Jazz Band, South Silesian Brass Band. Koncerty poprowadzili
konferansjerzy: Andrzej Śmigielski, Andrzej Pawlik oraz Paweł Sztompke.
Podczas Festiwalu odbyło się wiele imprez towarzyszących:

Jazz na Jeziorku, Jazz

za kratami, Jam Session, Jazz dla dzieci oraz „Msza Jazzowa„ z udziałem zespołu Gospel Song
and Song of Inspiratiopn - Daniel Kesling / baryton/ & Donna Brown / piano/. Na zakończenie
Festiwalu odbył się Koncert Finałowy z udziałem kwartetu Izy Zając.

8. W dn. 14.08.2016 r. w Parku Miejskim odbyła się kolejna impreza „Niedziela w Parku”, podczas
której wystąpił zespół Freestyle .
Imprezę uświetniły również zabawy i animacje dla dzieci „ Piracka przygoda z Kapitanem Joe”.
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. 01.07.2016 r. – I Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet i Mężczyzn w ramach „Lato z Beach-Volley
2016” (impreza współorganizowana)
Miejsce: boiska na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki

2. 02.07.2016 r. – III Regaty Smoczych Łodzi „O Złote Wiosło Jezioraka” (impreza
współorganizowana)
Miejsce: akwen Małego Jezioraka

3. 02.07. – 03.07.2016 r. – IX Ogólnopolska Wystawa Modeli 1/87 (impreza współorganizowana)
Miejsce: Hala Widowiskowo - Sportowa
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4. 05.07.2016 r. – Turniej Piłki Nożnej Młodzieży (13-16 lat) w ramach „Wakacje 2016 Na Iławskich
Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

5. 05.07 – 06.07.2016 r. – Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Siatkowej
(impreza współorganizowana)
Miejsce: boiska na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki

6. 08.07.2016 r. – Turniej Piłki Nożnej Dzieci Roczników 2008/2009 w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór

7. 08.07.2016 r. – Turniej Piłki Siatkowej 4x4 Młodzieży i Dorosłych w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

8. 09.07.2016 r. – Otwarte Mistrzostwa Iławy w Siłowaniu Na Rękę w ramach „Dni Iławy 2016”
Miejsce: parking przed Halą Widowiskowo - Sportową
9. 11.07.2016 r. – Turniej Koszykówki Ulicznej 2x2 Dzieci Roczników 2004/2007, Młodzieży i
Dorosłych (na jeden kosz) w ramach „Wakacje 2016 Na Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór

10. 13.07.2016 r. – Turniej Piłki Nożnej Dzieci Roczników 2005/2007 w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór
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11. 16.07.2016 r. – Turniej Tenisa Ziemnego Młodzieży i Dorosłych w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór

12. 17.07.2016 r. – II Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet i Mężczyzn w ramach „Lato z Beach-Volley
2016” (impreza współorganizowana)
Miejsce: boiska na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki

13. 19.07.2016 r. – Turniej Piłki Nożnej Dzieci Rocznika 2006 i mł. w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

14. 20.07.2016 r. – Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Gimnazjalnej w ramach „Wakacje 2016 Na Iławskich
Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór

15. 20.07.2016 r. – Mistrzostwa Iławy w Siatkonogę w ramach „Wakacje 2016 Na Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

16. 21.07.2016 r. – Mini Turniej Piłki Nożnej Dzieci (6-8 lat) Na Małe Bramki w ramach „Wakacje 2016
Na Iławskich Orlikach”
17. Miejsce: Orlik os. Lubawskie

18. 22.07.2016 r. – Turniej Piłki Siatkowej 2x2 Młodzieży i Dorosłych w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór

19. 24.07.2016 r. – III Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet i Mężczyzn w ramach „Lato z Beach-Volley
2016” (impreza współorganizowana)
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Miejsce: boiska na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki

20. 24.07.2016 r. – Ogólnopolska Wystawa Psów Rasowych (impreza współorganizowana)
Miejsce: Stadion Miejski (boczne boisko)

21. 26.07.2016 r. – Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 Młodzieży i Dorosłych (na jeden kosz) w ramach
„Wakacje 2016 Na Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

22. 28.07.2016 r. – Turniej Tenisa Ziemnego Młodzieży (15-16 lat) w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

23. 30.07.2016 r. – V Regaty Żeglarskie „O Puchar Dyrektora ICSTiR”
Miejsce: akwen Jezioraka

24. 31.07.2016 r. – Ogólnopolskie Regaty Oldbojów w klasie Optimist „Yellow CUP” (impreza
współorganizowana)
Miejsce: akwen Małego Jezioraka
25. 31.07.2016 r. – XXI Mistrzostwa Iławy Kobiet, Mężczyzn i Par Mieszanych w Siatkówce Plażowej
(impreza współorganizowana)
Miejsce: boiska na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki

26. 11.08.2016 r. – Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 Młodzieży i Dorosłych w ramach „Wakacje 2016
Na Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór
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27. 11.08.2016 r. – Turniej Piłki Nożnej Dzieci Rocznika 2006 i mł. w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

28. 12.08.2016 r. – Turniej Piłki Siatkowej 4x4 Młodzieży i Dorosłych w ramach „Wakacje 2016 Na
Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lubawskie

29. 13.08.2016 r. – Turniej Piłki Nożnej Dzieci Roczników 2008/2009 (drużyny 3-osobowe) w ramach
„Wakacje 2016 Na Iławskich Orlikach”
Miejsce: Orlik os. Lipowy Dwór

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dniach 27.06. - 30.06.2016 r. w godzinach 9.00 - 15.30 w Świetlicy Środowiskowej "Mopsik" w
Iławie odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin pozostających pod opieką Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
W zajęciach uczestniczyło 50 dzieci w wieku 7-18 lat.
Zrealizowano program zajęć:
•

zajęcia sportowe i rekreacyjne: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy

•

zabawy psychoruchowe i socjoterapeutyczne

•

zajęcia plastyczne

•

zajęcia komputerowe

Dzieci mogły również liczyć na dożywianie w formie codziennego obiadu ( z MOPS Iława) oraz
podwieczorków.
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2. W dniach 15.07. - 24.07.2016 r. trzydziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat
będących uczestnikami zajęć w Świetlicy Środowiskowej "Mopsik" oraz Młodzieżowym Klubie
Integracji Społecznej, uczestniczyła w kolonii letniej w Popowie k/ Warszawy.

Program kolonii:
•

wycieczka całodniowa do Warszawy (m.in. spacer po Starym Mieście: Katedra, Rynek,
Kolumna Zygmunta, Pomnik Syrenki; Zamek Królewski; Centrum Nauki Kopernik)

•

kąpiele w basenie przy ośrodku pod nadzorem ratownika

•

plażowanie nad Zalewem Zegrzyńskim

•

olimpiada sportowa zorganizowana przez wychowawców kolonii

•

ognisko z pieczeniem kiełbasek

•

zajęcia organizowane przez wychowawców - chrzty i śluby kolonijne, konkurs talentów, turnieje
kalamburów, turnieje gier planszowych i karcianych.

3. W dniach 01.08. - 12.08.2016 r. (I turnus - 10 dni) w godzinach 09.00- 15.30 w Świetlicy
Środowiskowej "Mopsik" w Iławie odbywały się półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin
pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. W I turnusie
uczestniczyło 48 dzieci w wieku 7-18 lat.

Program zajęć:
•

zajęcia sportowe i rekreacyjne: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy itp.

•

zabawy psychoruchowe i socjoterapeutyczne

•

turnieje: plastyczny, gier logicznych (Rummikub, Memos), tenisa, bilard, piłki stołowej

•

codzienne gry i zabawy świetlicowe, planszowe, grupowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej

•

seanse filmowe DVD

•

kąpiele na plaży miejskiej pod nadzorem ratownika

•

zajęcia plastyczne

•

przedstawienia teatralne w wykonaniu podopiecznych świetlicy
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•

lepienie z masy solnej

•

zabawy taneczne i dyskoteki

•

zabawy karaoke

•

zajęcia komputerowe

Dzieci mogły liczyć również na dożywianie w formie codziennego obiadu (z MOPS Iława) oraz
podwieczorków.

4. W dniach 16.08. - 29.08.2016 r. (II turnus - 10 dni) w godzinach 09.00- 15.30 w Świetlicy
Środowiskowej "Mopsik" w Iławie odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin
pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. W II turnusie
uczestniczyło 56 dzieci w wieku 7-18 lat.

Program półkolonii:
•

zajęcia sportowe i rekreacyjne: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy itp.

•

zabawy psychoruchowe i socjoterapeutyczne

•

turnieje: plastyczny, gier logicznych (Rummikub, Memos), tenisa, bilarda, piłki stołowej

•

codzienne gry i zabawy świetlicowe, planszowe, grupowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej

•

zajęcia aikido prowadzone przez wychowawcę świetlicy

•

kąpiele na plaży miejskiej pod nadzorem ratownika

•

zajęcia plastyczne

•

zajęcia komputerowe

•

zabawy taneczne i dyskoteki

•

grill

•

wyjazd obu turnusów do Ośrodka twórczej edukacji i animacjii w Kaczym Bagnie
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Dzieci mogą liczyć również na dożywianie w formie codziennego obiadu (z MOPS Iława) oraz
podwieczorków.
Straż Miejska w Iławie
1. W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Iławie podjęła i przeprowadziła 723 interwencji
zgłoszonych przez mieszkańców miasta dyżurnemu jednostki, przeprowadzonych z inicjatywy
własnej i ujawnione przez monitoring wizyjny, podczas których wylegitymowano 183 osób.
2. Oddany do dyspozycji Urzędu Miasta skazany pod nadzorem funkcjonariusza Straży Miejskiej
sprzątał tereny miejskie w rejonie ul. Piaskowej, Alei Jana Pawła II (wjazd na ogródki ROD
Truskawka, most nad rzeką Tynwałd), oczko wodne przy ul. Gdańskiej. Zdjęto ogłoszenia z wiat
przystanków komunikacji miejskiej.
3. W dn. 30.06.2016 r. odbyły się I Zawody Strzeleckie dla Samorządowców
i Kierowników Służb Mundurowych. Komendant SM wzięła w nich czynny udział.
4. W dn. 04.07.2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili asysty pracownikowi Urzędu Miasta,
Wydziału Bieżącego Utrzymania w czasie kontroli stanu porządków po weekendzie

na terenie

miasta.
5. W dn. 06.07.2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali kontroli jednej z galerii handlowych
na terenie miasta pod kątem składowania odpadów (opakowania kartonowe) w ilościach
wykluczających odpady komunalne.
6. W dn. 08.07.2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w godzinach rannych dokonali ujęcia
i przekazali policji osobę poszukiwaną.
7. Funkcjonariusze czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników imprez zorganizowanych
z okazji „Dni Iławy”, „Niedziela w parku”, Festiwalu jazzowego ZŁOTA TARKA, Smaki Folkloru.
8. W dn. 12.07.2016 r. udzielono asysty pracownikowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
o/Toruń podczas kontroli brzegu jeziora pod kątem prawidłowej gospodarki nieruchomościami: pomosty,
hangary.

9. W zadaniach codziennych zlecono patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane w rejonie kąpielisk
miejskich i linii brzegowej jeziora, parku miejskiego, miasteczka ruchu, miejsc zagrożonych takich
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jak park koło dworca PKP, otoczenie salonów gier, otoczenia sklepów prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych, prowadzenie stałych akcji.
10. W okresie międzysesyjnym dokonano kontroli trzech kotłowni przydomowych. Kontrole
przeprowadzano po zgłoszeniu telefonicznym. Wszystkie kontrole nie potwierdziły spalania
odpadów w kotłowniach przydomowych.
11. Odbyło się dziewiętnaście służb weekendowych i dwie wspólne z funkcjonariuszem policji,
a także pięć patroli rowerowych
12. Łączna liczba udzielonych pouczeń – 161
Łączna suma nałożonych mandatów – 25 szt. na kwotę 2750,00 zł,
W trakcie czynności przygotowawczych – 6 wniosków o ukaranie

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radna Janina Okołowska poprosiła o więcej informacji na temat spotkania z Prezesem Rolimpexu w
temacie współpracy i wspólnej promocji.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że w przeszłości współpraca z Rolimpexem i ówczesnym
prezesem była tradycją. Rolimpex nadal jest, rozbudował się i na dzień dzisiejszy jego ogólnokrajowa
siedziba jest w Iławie i chce wejść na rynek iławski również w kategoriach promocyjnych. Była to okazji, aby
namówić prezesa na kilka dziedzin jak sport, kultura, rozrywka.
Radna Elżbieta Prasek zapytała o spotkanie z prezesem IIG ws. złego stanu budynku dodając, że jest
to dość nowy budynek i czy jego stan jest naprawdę tak zły.
Drugie pytanie dotyczyło spotkania z Panem Szczepańskim i Paczkowskim ws. nowej monografii Iławy.
Czy przy jej realizacji będą brane pod uwagę zdjęcia ze starej matrycy, czy nie można byłoby zrobić,
odtworzyć jej, bo byłoby bardzo ważne.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że prezes IIG podniósł temat złego stanu stolarki i
elewacji- budynek ma 20 lat. Technologia w jakiej go wykonano dziś już nie wytrzymuje. Przyjęto
długoletnią dzierżawę tego budynku na rzecz banku i nie można koło tego przejść obojętnie.
Poprzednia monografia ma ponad 20 lat, tworzona była przez ówczesnych członków TZI a teraz przyszli
z taką propozycją inni jej członkowie, aby do tematu podejść ponownie bo wiele się zmieniło przez ten czas
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i wiele tematów można byłoby opisać obszerniej i dokładniej. Trudno powiedzieć w szczegółach na dzień
dzisiejszy jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o matrycę- na razie zrodził się godny zainteresowania
pomysł.
Radny Tadeusz Lotz zapytał o spotkanie dotyczące przyszłości KS Jeziorak, czy burmistrz nadal trawa
przy swoim stanowisku przedwyborczym i po, w których to finansowana ze środków miejskich miała być
tylko piłka nożna młodzieżowa.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że nie zmienił swojego poglądu. Budowane jest coś, na
kształt akademii piłkarskiej i jest to system przemyślany. Są propozycje, aby finansować np. sędziów czy
trenera, ale to kwestia otwarta. Miasto koncentruje się na uprawianiu piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
Rady Grzegorz Przytuła zapytał o spotkanie dotyczące zamiany gruntów na osiedlu Piastowskimboisko .
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że temat nabrał przyspieszenia w świetle postulatów
zgłaszanych przez mieszkańców osiedla do budżetu obywatelskiego. Świadomie to odrzucono, ponieważ
chciano się skoncentrować na działaniu wprost związanym ze sprawami własnościowymi. Dokonano
wyceny gruntu z boiskiem- to duża kwota. Tam ma być realizowane budownictwo jednorodzinne, natomiast
strona IPB negocjuje z prywatnym właścicielem teren. Pojawiła się koncepcja by postawić tam budynek
wielorodzinny- po konsultacji z radnymi z tamtego terenu, podjęto decyzje że byłoby to złe. Wartość
zamienianych działek będzie podobna. W tamtym regionie jest koncepcja utworzenia centrum rekreacyjnokulturalno-oświatowo-religinego. Ma nadzieję, że w tej kadencji uda się opracować koncepcję, a być może
ruszyć z konkretnymi działaniami.
Radny Jerzy Sochacki poprosił o więcej szczegółów na temat spotkania w GDDKiA
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że spotkanie dotyczyło sytuacji z dwoma przejazdami
w mieście. Nie próbuje szukać winnych, bo ich nie ma- jest splot okoliczności na przełomie 10-12 lat, gdzie
były za każdym razem powody, aby potencjalni inwestorzy jak PKP, GDDKiA jak i zarząd województwa
odstępowały od tego pomysłu. Szukamy obecnie pomysłu, aby raz jeszcze z tym problemem się zmierzyć
i zapytano o plany na najbliższe lata. Wiadomości są takie, że 16-tka ma mieć nowy bieg i wyprofilowanie i
nie wiadomo jeszcze jak ma otaczać Iławę i to dobry powód dla GDDKiA, aby się wiaduktem na wylocie z
Iławy na dzień dzisiejszy nie zajmować. Z ZDW jest inny problem, bo zgodnie z ustawą miasto ma
obowiązek przejąć tę drogę. Gdzie zarząd województwa będzie wytyczał nowy szlak wojewódzki związany

49

Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

z naszymi obwodnicami zbudowanymi wewnątrz miasta, to kolejny problem, o którym należy porozmawiać
z ZDW, aby tak beztroski sposób miasta nie ubierał w odebranie tej ulicy, ponieważ powstają tam dwa
potężne osiedla w głębi ulicy Wyszyńskiego, co zmieni parametry jeśli chodzi o ruch i miasto pozostanie z
problemem, co dalej z udrożnieniem tej ulicy- czy tunel czy wiadukt. To tematy niezwykle trudne, podkreślił
że nie widzi tu zaniedbań poprzedników, po prostu to się rozwijało w taki sposób niepożądany dla
mieszkańców.
Radna Janina Okołowska zapytała o wizję współpracy z ZUS w zakresie propagowania wiedzy.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że podpisano umowę z ZUS-em i w każdą
pierwszą środę miesiąca od 13.00 do 15.00 pracownik ZUS w ratuszowej kancelarii będzie przyjmował
petentów.
Ad .10. Interpelacje i zapytania radnych
Radna Anna Zakrzewska odczytała zapytania „Po raz kolejny zgłaszam Pani Sekretarz, że BIP
naszego urzędu nie zawiera niezbędnych informacji lub pojawiają się one tam ze znacznym opóźnieniem,
albo są nieaktualne. Pani często odsyła do BIP-u, a ten pozostawia wiele do życzenia.
•

Do dziś nie znalazłam ogłoszenia o terminach związanych z możliwością składania wniosków do

budżetu na rok 2017.W zeszłym roku było takie ogłoszenie na BIP. Proszę wskazać gdzie i kiedy
mieszkańcy zostali poinformowani o w/wymienionych terminach. Może w związku z tym należałoby
wydłużyć terminy .
•

Brak bieżącej obsługi Rady Miasta: brak interpelacji radnych / ostatni wpis z marca br /

•

W wykazie telefonów nieaktualne dane / np. Chołaszczyński Karol Wydział Komunikacji Społecznej

ds. promocji w mediach
to tylko przykłady z ostatniego okresu.
Paragraf 15 pkt 1 ppkt 7 brzmi: „ Zakaz realizacji na budynkach reklam dla których nie zostały
przewidziane miejsca w projekcie elewacji ”.
Moim zdaniem z tego zapisu wyraźnie wynika, ze chodzi o montaż reklam na wszystkich budynkach.
Tak też zinterpretował ten zapis Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie nakazując, na mój
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wniosek, usunięcie reklam bo były umieszczone na budynkach niezgodnie z zapisami planu. Np. na Lux-ie,
na budynku na Dąbrowskiego, na Sobieskiego , kilku reklam Media Expert na budynkach i innych.
Zwróciłam się telefonicznie do Pana Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
że ponownie na bazie pojawiły się reklamy, które należy usunąć, ponieważ obowiązujące przepisy planu
zostały złamane.
Pan Dyrektor w tej sprawie skonsultował się z Panią Burmistrz Zdrojewską i poinformował mnie,
że zdaniem Pani Burmistrz zapisy planu dotyczą tylko tych obiektów, które powstały po tym zapisie i
dlatego na bazie można wieszać reklamy, bo budynek powstał wcześniej niż plan.
Taka interpretacja przepisów nie dawałaby podstaw do działań podejmowanych przez PINB w sprawie
reklam i nie byłoby podstaw do usunięcia reklamy np. z budynku na ulicy Ziętary Malewskiej . Po interwencji
PINB łącznie z ukaraniem mandatem przez Straż Miejską jednak reklamę usunięto.
Proszę Panią Burmistrz Zdrojewską o publiczne zinterpretowanie tego zapisu planu i wyraźną
odpowiedź czy reklamy na bazie wioślarskiej wiszą legalnie i czy z inwestycji z wkładem unijnym można
czerpać zyski czy nie można ?
Panie Burmistrzu ! Proszę o informację czy prawdą jest ( jak wynika z Pana wypowiedzi dla Kuriera
Iławskiego ), że zamierza Pan zlikwidować Straż Miejską, którą sam Pan powołał w roku 1992 przekonując
sceptyków, że to wspaniały pomysł.
Jeżeli tak, to proszę o merytoryczne uzasadnienie swojego pomysłu i wyłuszczenie wszystkich
argumentów przemawiających za likwidacją Straży Miejskiej.
Proszę o wskazanie kto będzie robił to co do tej pory robiła Straż Miejska, a między innymi:
1. kto będzie dawał asysty San - Epidowi czy Pracownikom Ratusza,
2. kto będzie obsługiwał monitoring w mieście ,
3. kto będzie prowadził nocne obserwacje np. salonów gier,
4. kto będzie egzekwował od mieszkańców sprzątanie po swoich psach,
5. kto będzie patrolował miasto czy nie jest spożywany alkohol w miejscach publicznych,
6. kto będzie pomagał przy interwencjach drogowych,
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7. kto będzie pomagał MOPS-owi w transporcie bezdomnych do Marwałdu czy Rucewa,
8. kto w mrozy pozbiera bezdomnych i upojonych alkoholem i nie pozwoli im zamarznąć ?
Dlaczego uniemożliwił Pan Pani Komendant odczytanie na sesji listu pochwalnego jaki otrzymała.
Dwukrotnie prosili o to radni. Czy już wtedy był Pan zdecydowany, że rozwiąże Straż Miejską, a może
wtedy kiedy włączał Pan straż w struktury organizacyjne ratusza ?
Dlaczego były pieniądze na samochód dla Straży Pożarnej, czy Policji a nie ma dla „własnego dziecka”
jakim jest przecież Straż Miejska ?
Jakie pieniądze wpłynęły do kasy miasta z mandatów, ze sprzedanych porzuconych samochodów,
które namierzyła straż?”
Radny Ryszard Kabat powrócił do tematu wprowadzonej zmiany organizacji ruchu na osiedlu Lipowy
Dwór. Zapytał, co autorzy mieli na myśli wprowadzając takie rozwiązanie, bo ma przekonanie, że jeśli coś
się robi to dla dobra społeczności. Jako mieszkaniec tego osiedla rozmawiał z wieloma jego mieszkańcami i
nie chciałby powtarzać, co niektórzy o tym sądzą, bo musiałby użyć słów nieparlamentarnych. Nie robi się
czegoś takiego na starych osiedlach, bo osiedle Lipowy Dwór było tak zaprojektowane i zrealizowane, że
wskazane są główne ulice: Sikorskiego, Sucharskiego, Kossaka. Rozważano propozycje wprowadzenia
komunikacji miejskiej i są to naturalnie główne ulice. Podejrzewa, że w proponowanym rozwiązaniu chodziło
o bezpieczeństwo. Zdaniem radnego to antybezpieczeńswo i był świadkiem, że gdyby nie ostre hamowanie
to doszłoby do dwóch kolizji, bo kierowcy nie wiedzieli jak się zachować. Znak stawiany na wjeździe do
osiedla najczęściej za przejściem dla pieszych, wielu ludziom spoza Iławy umknie uwadze. Sam
uczestniczył w zdarzeniu, gdzie ustępował kierowcy z prawej, a ten nie chciał jechać. Zapytał, ile było
dotychczas kolizji związanych z wymuszeniem pierwszeństwa na tym osiedlu, że ktoś wpadł na taki pomysł.
Wnosi, aby nie wprowadzać tego na innych osiedlach i cofnąć decyzję z Lipowego Dworu. Kieruje prośbę
do Burmistrza, który argumentuje decyzję tym, że ma komisję, która mu to zalecała, ale w mieście decyzję
podejmuje burmistrz.
Radna Ewa Jackowska poprosiła o zlecenie monitoringu murków na starówce, ponieważ poza ich
wyglądem estetycznym – są brudne, ale i niebezpieczne. Jest uszczerbek z wystającym prętem w okolicy
świetlicy. Mogłaby to naprawić i wyczyścić sama ale wie, że nie może i poniosłaby konsekwencje.
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Radny Stanisław Milewski powiedział, że radnemu Kabatowi i kilku innym osobom, które nie potrafią
jeździć nie podoba się zmiana organizacji ruchu. Zapytał, jakie zagrożenie może nieść spowolnienie ruchu
do 30 km/h, zginęło kilka niepotrzebnych znaków. W krajach jak Niemcy czy Norwegia, drogi są
równorzędne i uczy to ludzi uprzejmości. Dodał, że sam kilkakrotnie upominał kierowców, aby zwracali
uwagę na nowe oznakowanie. Takie oznakowanie było jeszcze za czasów komunistycznych i należy coś
zmienić. Zaproponował, aby policja zrobiła tam kilka pomiarów i pouczyła kierowców wymuszających
pierwszeństwo. Komisja przeanalizowała sytuację na osiedlu i jednogłośnie zdecydowała, że taka
organizacja wprowadza porządek.
Radna Elżbieta Prasek dołączyła do zapytania radnej Zakrzewskiej dotyczących Straży Miejskiej.
„Wiem, że nie ma Pani Komendant, bo jest urlopowana, jest Pan Ewertowski. Stosunek pana Burmistrza
do pani komendant był zagadkowy i jak się teraz okazało w praniu, pani komendant odeszła. Z tego co ja
widziałam, co robiła co można było obejrzeć w trakcie jej pracy, to było nieporównywalne z tym co działo się
do tej pory i jak funkcjonowała straż miejska. Było wszytko czarno na białym. Nie wiem dlaczego stało jak
się stało i nie chce w to wnikać. Ja tak jak radna Zakrzewska nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez
straży miejskiej. Tym bardziej, że jak przeczytałam informacje dotyczącą zagrożeń w mieście, to jednym z
zagrożeń jest patologia. Jeśli straż zniknie, to kto będzie się zajmował patologia typu dilerzy, psie kupy itd.
Nie mówmy, że będzie robiła to policja, bo w takie cuda ja nie wierzę, bo nie ma takiego składu osobowego
i nie będzie tego robiła. Czy jak Pan rozwiąże straż, to wszyscy ci ludzie oprócz ani komendant, która na
pewno sobie poradzi, czy ci ludzie znajdą pracę.
Proszę o pisemne poinformowanie mnie które z zaplanowanych na 2016 rok inwestycji zostały już
ukończone, a które są w trakcie realizacji. Nie pytam o inwestycje na etapie projektowym. Inwestycje
zaplanowane na 2016 rok, wykonane od stycznia do końca sierpnia.”
Radny Robert Kowalewski zapytał o możliwość wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Smolki
zwłaszcza przy budynku Smolki 19- przy domkach jednorodzinnych. Są tam stare płyty i studzienka, która
była jakiś czas temu przyczyną poważnego uszkodzenia ciała. Mieszkają tam też osoby niepełnosprawne
i też chciałyby mieć możliwość krótkiego spaceru po chodniku.
Radny Tadeusz Lotz zapytał o wnioski składane do budżetu

i propozycje nowych punktów

świetlnych. Jest uliczka w Iławie od Smolki przed wodociągami, gdzie nie ma w ogóle światła i składał
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wniosek w kwietniu 2015 roku, ale mieszkańcy składali osobno, i dziś poinformowali, że złożyli wniosek po
raz kolejny o oświetlenie i nawierzchnię. Zapytał, co powinno się stać, aby projekt uzyskał akceptację a
jeśli ją uzyska, to ile lat będzie trwała realizacja tegoż wniosku.
Radny Janusz Zaborowski zapytał, co się dzieje ze starymi płytami przy modernizacji chodników.
Powiedział, że jest takie miejsce, na które zwracano mu niejednokrotnie uwagę nawet w ratuszu, między
ulica Gdańską a zejściem na Kętrzyńską. Jest tam niebezpiecznie, lepiej zejść na jezdnię bo można zrobić
sobie krzywdę lub pokaleczyć nogi. Nie musi to być nowa inwestycja, może to być wymiana kilkunastu płyt
ze starych odzyskanych na bardziej bezpieczne, dla osób tam poruszających się.
Radny Wiesław Burdyński zapytał jaki areał gruntu wydzierżawiany jest przez miasto w skali roku np.
za 2014 czy 2015 rok i jakie SA z tego tytułu wpływy do budżetu. Czy ceny za dzierżawę są podnoszone,
stałe czy ewentualnie obniżane.
Radny Edward Bojko

zapytał o pozycje w budżecie „ustawienie oświetlenia między ulicą

Grunwaldzką a Królowej Jadwigi”. Zwrócił uwagę na znajdujący się tam plac, gdzie kiedyś stał bar o
zagospodarowaniu którego, należałoby pomyśleć. Drugim takim miejscem jest plac po budynku naprzeciw
bramy więziennej. I trzecie po budynku 33 na 1 Maja- zaproponował, aby zrobić tam skwer, bo robiąc tam
parking nie byłoby do niego dojazdu.
Podziękował pani Burmistrz i współtowarzyszom wyjazdu do Gargżdaj za twórcze promowanie miasta
podczas wyjazdu. Dodał, że uważa, że należy te kontakty kontynuować, bo jest to bardzo potrzebne.
Zwrócił się z propozycją, aby więcej środków przeznaczać na promocyjne gadżety, bo przybliżają innym
nasze miasto.
Radny Włodzimierz Harmciński powiedział, że jest dużo nasadzeń drzew wieloletnich, ale okazuje
się, że wiele z nich usycha. Czy umowy na wykonawstwo są zawierane w taki sposób, że w ramach
reklamacji ta firma jest zobowiązana do wymiany. Wiele nasadzeń jest zastępczych i gminy muszą wykazać
trwałość projektu przy rozliczaniu. Czy wykonawcy ponoszą konsekwencje za niewłaściwą pielęgnację?
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że na jednej z poprzednich sesji padła
propozycja zmiany organizacji ruchu na ul. Ogrodowej i Wojska Polskiego – czy w tej kwestii jest coś
robione.

54

Protokół Nr XXVIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że straż miejską zostawi na koniec, ale poprosił aby nie
używać określeń „mój specyficzny stosunek do Pani komendant”, bo tego typu uwagi są kompletnie nie do
przyjęcia. „Cały czas udowadniam swoją pracą, że w ogóle nie żyję emocjami i nie liczą się dla mnie
kontakty interpersonalne a zupełnie coś innego i chciałbym, abyśmy w takim stanowisku trwali”.
Zamiana ruchu na Lipowym Dworze- ja jestem bezradny i muszę zawierzyć ludziom, dla których to jest
sens życia i profesjonalizm i przez całe życie zajmowali się ruchem drogowym i zaświadczają, że są to
najlepsze wzorce ze świata cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Z naszymi mieszkańcami jest jak jest, są
wspaniali pełni taktu i wrażliwości tak, że to tam różnie bywa, ale my się musimy z pewnymi problemami
zmierzyć jeśli rzeczywiście to są standardy”
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że odpowie krótko, że radny Kabat ma krótką pamięć, bo jak był
przewodniczącym, na wniosek jego komisji rada przyjęła uchwałę w 2014 roku, która brzmi tak, że Rada
Miejska wyraża pozytywne stanowisko dotyczące wniosku wypracowanego przez komisję RGBIF ws.
dokonania zmian organizacji ruchu. Po drugie nie chciałby, aby nasi kierowcy uchodzili za głupszych od
tych z innych miast. Olsztyn czy Gdańsk czy wiele innych miast, które mają osiedla starsze od Iławy na
prawie wszystkich osiedlach mają ten system wprowadzony. Nie wie dlaczego w Iławie miałoby być inaczej.
Przed Kauflandem i Bricomarche ten system dawno już funkcjonuje i nie ma tam żadnych zdarzeń
drogowych. Od chwili wprowadzenia tego systemu na tym osiedlu nie było żadnego zdarzenia ani kolizji.
Wie, że niektórzy kierowcy się zatrzymują i jeżdżą na pamięć, ale to kwestia czasu i się nauczą. Komisji
chodziło głównie o spowolnienie ruchu na osiedlach, a głównym sposobem na to jest wprowadzenie tego
systemu, a nie progi zwalniające, bo one mają mnóstwo wad, a ten jest bardzo skuteczny. I to
podpowiedziano burmistrzowi, że ten system należy wprowadzić wzorem innych miast. W zespole nie
pracują osoby nie mające pojęcia o organizacji ruchu tylko instruktorzy nauki jazdy, policjant od drogówki..
Są miasta w zachodniej Europie, że w ogóle zlikwidowano znaki drogowe i sygnalizację i stwierdza się, że
nie ma zdarzeń drogowych jest to najbardziej bezpieczne bo kierowcy jeżdżą bardzo ostrożnie, a nie jak na
ulicy Sikorskiego czy Kossaka robione są trasy szybkiego ruchu. Chodziło o spowolnienie ruchu i jest to
jeden, z najskuteczniejszych sposobów.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że sprawę radnej Jackowskiej traktuje jako wniosek do
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sprawdzenia tak samo jak wniosek radnego Kowalewskiego, z tym że jest to droga powiatowa, może z tym
być problem i będzie to wymagało wystąpienia do powiatu.
Wniosek z punktami świetlnymi radnego Lotza- zaproponowano w poprawkach w związku
z wcześniejszą obietnicą do budżetu i wprowadzono to na ulicy Grunwaldzkiej i Królowej Jadwigi. Podobnie
na ulicy 1 Maja na wniosek „Promyka”, ale też jako przygotowanie do przyszłej inwestycji przy ul.
Sobieskiego. Trzeci punkt to postulat radnej Okołowskiej na zapleczu Niepodległości i Westerplatte 7.
Teraz jest kolejny pomysł na ulicę Smolki. Dodał, że nie ma możliwości, aby w ciągu roku dwóch czy
trzech, załatwić wszystkie problemy komunalne, musi mieć to jakiś bieg i zostaje potraktowane jako postulat
i trudno odpowiedzieć na pytanie, ile to będzie trwało.
Radnej Parsek odpowiedział, że na pytanie dotyczące inwestycji otrzyma odpowiedź pisemną, ale nie
można ulec szaleństwu, że zamiast 60 drobnych i bardziej poważnych inwestycji będzie ich 120, bo jest
pewna pojemność i przepustowość tego. To nie oznacza odcięcia od tego, tylko chęć pokazania skali
problemu i opowie o tym na następnej sesji.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska odpowiadając radnej Prasek powiedziała, że na sesji
wrześniowej będzie sprawozdanie za I półrocze i będzie prezentacja inwestycji.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział radnemu Zaborowskiemu, że płyty chodnikowe są
składowane na ulicy Komunalnej i nie mogą być przedmiotem prywatnego zainteresowania kogokolwiek i
raczej wystrzegamy się kładzenia tych płyt ponownie, bo to już nie ta jakość, i nie jest to chyba dobry
pomysł, aby kłaść je ponownie.
Radnemu Burdyńskiemu burmistrz odpowiedział, że w sprawie dzierżaw otrzyma notatkę.
Odpowiadając radnemu Bojko powiedział, że odnośnie terenu po Zdzisiu jest obecnie rozważany temat
podobnie jak tereny po dokonanych rozbiórkach, ale obecnie nie ma jeszcze decyzji. Niedługo będzie wolny
teren po WTZ-ach, co z ternem naprzeciw bramy więziennej może tworzyć logiczną całość i będzie trzeba
podjąć decyzję czy lokować tam budynek wielorodzinny czy tereny parkingowe.
Jeśli chodzi o zieleń- musi to być monitorowane i są uzupełnienia jak roślina uschnie.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że w niektórych przypadkach, może to być w wyniku złej
pielęgnacji czy ze złego nasadzenia i czy wykonawca, który wykonuje zobowiązany jest do pielęgnacji. Są
różni administratorzy i pod tym względem administratorem, który pozostawia najwięcej do życzenia jest ciąg
komunikacyjny drogi wojewódzkiej
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jeśli chodzi o umowy zawierają to, że wykonawca jest
zobowiązany do poprawy nasadzeń i pielęgnacji. Na pewno nie jest to nigdy doskonałe, bo to materia żywa
i drażliwa.
Dopytał radnego Szymańskiego o jaką zmianę organizacji ruchu chodzi na Ogrodowej.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański odpowiedział, że obecnie podporządkowana ulica
Ogrodowa wydaje się główniejszą i jest z górki, co radny Pankowski wcześniej argumentował, że zimą przy
złym odśnieżeniu hamowanie może być niebezpieczne i jest propozycja, aby pierwszeństwo miała ulica
Ogrodowa.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że na spotkaniu z Zarządem Dróg Powiatowych poruszy
ten problem.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że ogłoszenie o wnioskach do budżetu na
BIP-ie było- trudno powiedzieć, kiedy zostało umieszczone, ale na pewno było.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że jest jeszcze termin do składania wniosków a ogłoszenia nie
ma.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że zostanie to sprawdzone i pozostałe rzeczy
na BIP też zostaną sprawdzone i w miarę możliwości uaktualnione.
Reklamy na bazie- tak przekazane zostało Panu Żmudzińskiemu, że taka jest interpretacja odnośnie
reklam i Powiatowy Nadzór Budowlany może mieć inną interpretację i dopóki ktokolwiek nie złoży
odwołania od decyzji PNB , nie będzie wiadomo czyja interpretacja jest dobra.
Radna Anna Zakrzewska poprosił, o taką odpowiedź na piśmie bo będzie dalej pytała.
Radna Elżbieta Prasek powiedziała, że obecnie zrobiła się fobia i ludzie ja pytają, co trzeba obecnie
zorbić aby powiesić reklamę w Iławie – urząd nie wie, to radni tym bardziej nie wiedzą.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że dyskusje o straży uważa za przedwczesną. Jak złoży
wniosek do rady miejskiej to odpowiednio będzie to argumentował. Decyzja nie ma charakteru
personalnego, pozytywnie oceniał pracę pani komendant i kiedy przyszła złożyć wypowiedzenie, to nie było
to tak, że radośnie chwycił dokument i podziękował po 3 minutach rozmowy, tylko namawiał aby tego nie
robiła. Stało się inaczej i nie należy do tej całej sytuacji o charakterze ustrojowym wtrącać kwestii śledczo
–personalnej, bo jest to bzdura. Na następnej sesji, kiedy będzie wnioskował o likwidację straży, po
zaopiniowaniu

przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, wówczas będzie okazja aby spokojnie
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porozmawiać na temat czarnej dziury jaka powstanie po likwidacji straży i jak mamy zamiar sobie z tym
poradzić. Dodał, że spotkał się ze stanem osobowym straży i przypomina, że od kwietnia ub. roku są
pracownikami UM i nikt nie straci pracy- nie ma takiej możliwości. Części osób w sposób cywilny będzie
nadal wykonywała to, co dotychczas w mundurach
Radny Tadeusz Lotz powiedział, że jest nie usatysfakcjonowany odpowiedzią burmistrza, bo zdaje
sobie sprawę z ogromu potrzeb tego miasta i niewielkich możliwości, ale z drugiej strony słucha ludzi i nie
są to jego wymysły. Tam nie chodzi o luksusy, tylko o dwie żarówki i bezpieczeństwo i mija kolejny miesiąc i
nie wie, co odpowiadać. Drugi wniosek złożono poza nim i jest mu przykro z tego powodu.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że nie zna każdego metra kwadratowego w mieście
mimo, że ma takie ambicje i jeśli jest to zestawiane z podobnymi inwestycjami na 1 Maja czy innych ulicach
to spodziewał się, że podobnego ruchu oczekuje radny Lotz. Jeśli jest to problem wkręcenia 2-3 żarówek to
w ogóle nie ma o czym mówić i nie zdawał sobie z tego sprawy, ponieważ myślał, że mowa o dużych
nakładach.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że odnośnie straży miejskiej i odpowiedzi burmistrza, że
planuje szersze uzasadnienie na kolejnej sesji, dobrze byłoby gdyby radni byli w stanie wyrobić sobie
zdanie, bo będą głosowali taką uchwałę i chciałaby być do takiego głosowania przygotowana i przekonana
o słuszności takiej decyzji.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że ustalony jest rytm pracy- to jest dyskusja na komisjach
i tam będziemy się nawzajem przekonywać. Zaapelował o spokój, nie dzieje się nic takiego, co by było
wielką rewolucją czy wstrząsem.
Radny Stanisław Milewski dodał, że jechał z komisją przez Czereśniową, Truskawkową,
Porzeczkową- wszystkie drogi są równorzędne i było to wcześniej niż na Lipowym.

Ad.12. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej
w terminie, o którym mowa w Statucie Miasta Iławy nie wpłynął wniosek mieszkańca.
Ad 13. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że 8 września jest planowana uroczysta sesja
związana z wprowadzeniem do obiegu znaczka oraz poprzedzi ją podjecie uchwały ws. LPR.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński poprosił, aby radnym nie umknęła cześć uroczysta sesji, ponieważ
dla każdego radnego jest przygotowany pakiet dotyczący ratusza, po raz pierwszy w historii polskiego
znaczka coś takiego się wydarzy.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że kolejna sesja robocza będzie 26 września
o godzinie 12.00
Ad 14. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański po wyczerpaniu porządku sesji o godzinie 14.30
zamknął obrady
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji
Protokołowała:
Danuta Drozdowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szymański
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