Protokół Nr XXXI/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 24 października 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

XXXI Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 24 października 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1630, a zakończono
o godz. 1800.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech

Szymański dokonał otwarcia XXXI Sesji. Serdecznie powitał

wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy
którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Do liczenia głosów
wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską.
Nieobecni radni:
Elżbieta Lewandowska
Janusz Zaborowski
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Junkier wniosła o zdjęcie z porządku projektu uchwały w sprawie
stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenie do porządku projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa WarmińskoMazurskiego
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku projektu uchwały w sprawie stawek
podatku od środków transportowych został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego został przyjęty
pozytywnie jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poddał pod głosowanie porządek obrad XXXI sesji
uwzględniający przegłosowane zmiany; porządek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX Sesji
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Iława w roku szkolnym 2015-2016.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2016-2029
2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok
3) stawek podatku od nieruchomości
4) ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach i o
gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
5) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul Wyszyńskiego
6) obciążenia nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki
7) zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zarzutów zawartych w skardze na bezczynność Urzędu Miasta
8) wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Wnioski mieszkańców Iławy
10. Komunikaty i oświadczenia
11. Zamknięcie obrad XXXI Sesji
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX Sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokoły z XXIX i XXX Sesji
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Rady Miejskiej w Iławie. Do chwili rozpoczęcia obrad, nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższych
protokołów, w związku z czym protokoły uważa się za przyjęte.
Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Iława w roku szkolnym
2015-2016.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poinformował, że temat był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji przez Dyrektor MZOSiP Renatę Kamińską. Poprosił o opinie komisji do omawianego
materiału.
KOMISJA

KOMISJA
ROZWOJU

KOMISJA OŚWIATY
KULTURY SPORTU I
TURYSTYKI

PROBLEMATYKI
SPOŁECZNEJ

GOSPODARCZEGO
BUDŻETU I
FINANSÓW

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

INFORMACJE
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Miejskiej Iława w roku szkolnym 2015-2016.

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Poddana pod głosowanie jawne propozycja pozytywnego zaopiniowania informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Iława w roku szkolnym 2015-2016 została przyjęta pozytywnie
jednogłośnie
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Iława
w roku szkolnym 2015-2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) 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 :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Komisja

Kultury, Sportu

Problematyki

Rozwoju
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i Turystyki

Społecznej

Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2016-2029

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych - przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2016-29
Uchwała Nr XXXI/269/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2016-29 stanowi załącznik nr 4 do protokołu

2) 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:
- zwiększono środki na oświetlenie świąteczne- 20 tysięcy,
- przeniesiono 160 tysięcy z wydatków bieżących na majątkowe w związku zakupem samochodu dla
MOPS,
- przeniesienie w inwestycji ul. Mieszka, Bolesława Śmiałego i Chrobrego między paragrafami – zmian
źródła finansowania,
- ulica Warsztatowa – zmiana źródła finansowania.
Zmiana w wysokości 13,5 tysięcy –z czego 7 tysięcy na zagospodarowanie turystyczne brzegów Iławki
i jeziora oraz 6,5 tys. na zagospodarowanie lasu miejskiego przy Sienkiewicza – środki na studium
wykonalności do konkursu.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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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 zapytała o oszczędności 160 tys. na dożywianiu.
Dyrektor MOPS Irena Kasprzycka powiedziała, że chodzi o program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Nie jest to dożywianie dorosłych. Co roku, w planie finansowym, muszą być zabezpieczone
środki własne w wysokości 40%. MOPS otrzymuje dotację 60% z budżetu państwa. Co roku wnoszony jest
wniosek do wojewody o zmniejszenie tej dotacji, którą w tym roku zmniejszono o 30 %, zostało 10 %, stąd
ta oszczędność.
Radna Ewa Jackowska zapytała, czy wszystkie wnioski o dożywianie dzieci zostały rozpatrzone
pozytywnie i czy wszystkie dzieci starające się o dożywianie otrzymały je.
Dyrektor MOPS Irena Kasprzycka powiedziała, że wszystkie dzieci, które się zgłaszały otrzymały
je, nie było odmów. Pracownicy socjalni występowali do rodziców, że jest taka możliwość. Wszystkie
te dzieci zostały objęte dożywianiem.
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji mówiono
o pewnej inwestycji, która będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu. Chodzi o doświetlanie
przejść dla pieszych. „Na zachwyt radnej, że to jej sukces nie reagowałem, ale po stwierdzeniu, że radna
opowiada wszem i wobec i pisze w Internecie, że to jej sukces, za namową moich kolegów,
współpracujących ze mną postanowiłem pokazać fakty jakie są i powiedzieć „Dość podbierania czyichś
informacji”. Radna zgłosiła w maju ustnie, aby doświetlić przejścia dla pieszych. Radny Kowalewski
wnioskował o to w październiku 2015 roku. Ja interpelacje pisemną złożyłem w kwietniu 2015 roku, w której
zawarłem stan faktyczny, potrzebę budowy

doświetleń

oraz sposób wykonania. Mi nie zależy
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na rozgłosie, ale nie chcę, aby radna przypisywała sobie czyjeś osiągnięcia. Pierwszy, który w Iławie mówił
o oświetleniach i propagował to, był instruktor nauki jazdy Witold Topka.”
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że z troski o budżet miejski w zeszłym roku z radnym
Kowalewskim składała interpelację o doświetlenie przejść dla pieszych, działo się to krótko po wypadkach
z udziałem dzieci. Poprosiła, aby radny nie podawał kłamliwych informacji, ponieważ na jej profilu
społecznościowym napisane jest „Wspólny sukces mój i radnego Kowalewskiego, nasze interpelacje lada
moment będą realizowane” i jeśli radny chce powielać cokolwiek, to niech to najpierw sprawdzi.
Zapytała, co za samochód będzie kupowany dla MOPS za 160 tysięcy.
Dyrektor MOPS Irena Kasprzycka odpowiedziała, że na razie było robione rozeznanie i będzie
to kwota 125 do 130 tysięcy- nie było wiadomo, czy będzie podjęta taka uchwała. Dwie firmy odpowiedziały,
że są w stanie takie samochód przygotować, bo samochodów z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych nie ma. Dopiero po podjęciu uchwały ruszy procedura zgodna z zamówieniami
publicznymi.
Radny Andrzej Pankowski poprosił, aby radna Jackowska nie używała sformułowania, że złożyła
interpelację- odesłał ją do statutu, gdzie jest napisane, co to jest interpelacja i w jakiej formie można
ją składać. Dodał, że nie ma ustnych interpelacji.
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2016 rok.
Uchwała Nr XXXI/270/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok stanowi
załącznik nr 5 do protokołu

3) stawek podatku od nieruchomości

Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających
sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,

Komisja

Komisja

Kultury, Sportu

Problematyki

Rozwoju
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i Turystyki

Społecznej

Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

określenia stawek podatku od
nieruchomości

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach ,,za” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała XXXI/271/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
stanowi załącznik nr 6 do protokołu

4) ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach
i o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny

Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających sesję
oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

określenia wzorów informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych,
informacji o lasach i o gruntach, wzorów
deklaracji na podatek od nieruchomości, na
podatek rolny i podatek leśny

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Komisja

Kultury, Sportu

Problematyki

i Turystyki

Społecznej

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
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Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie określenia
wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach i o gruntach, wzorów
deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr XXVIII/243/16 w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, informacji o lasach i o gruntach, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek
rolny i podatek leśny stanowi załącznik nr 7 do protokołu

5)

zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego

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. Wyszyńskiego

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za i podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego.
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Uchwała Nr XXXI/273/16 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy
ul. Wyszyńskiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu
6)

obciążenia nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki

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

obciążenia nieruchomości położonych
przy ulicy Kościuszki

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za i podjęła uchwałę w sprawie obciążenia
nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki
Uchwała Nr XXVIII/245/16 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
7)

zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zarzutów zawartych w skardze na bezczynność
Urzędu Miasta

Sekretarz Miasta Mariola Zdrojewska szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach poprzedzających
sesję oraz przedłożono pisemne uzasadnienie
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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 Komisji Rewizyjnej zbadania
zarzutów zawartych w skardze na
bezczynność Urzędu Miasta

pozytywnie
pozytywnie

za- 2

za - 5

jednogłośnie

przeciw-2

przeciw -2

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 13 głosach „za”, 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących podjęła
uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zarzutów zawartych w skardze na bezczynność
Urzędu Miasta

Uchwała Nr XXXI/275/16 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zarzutów zawartych w skardze
na bezczynność Urzędu Miasta stanowi załącznik nr 10 do protokołu

8) wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa WarmińskoMazurskiego

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

wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA w Olsztynie i zbycie akcji
ww. spółki na rzecz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za i podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie i zbycie
akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Uchwała Nr XXXI/276/16 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Przewodniczący Rady Wojciech Szymański ogłosił 15 minut przerwy.
Przerwa 15 minut
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański po 15-minutowej przerwie wznowił obrady.

Ad 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:
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• Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Iławskich Wodociągów
• spotkaniu z Józefem Eremus, w sprawie zmiany właściciela firmy Spomer
• spotkaniu wyjazdowym w Brodnicy z Markiem Wasiakiem dot. terenów pod zakład pracy
• spotkaniu z Dorotą Stadnicką w sprawie rozwoju hotelu nad Małym Jeziorakiem
• spotkaniu z radną Elżbietą Lewandowską oraz prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej Andrzejem
Orzechowskim w sprawie możliwości adaptacji Komunikacji Miejskiej na osiedlu Gajerek
• spotkaniu z Henrykiem Plis i dr Sajkowskim dot. rozważań nad utworzeniem Izby Pamięci
na bazie Miejskiej Biblioteki Publicznej
• spotkaniu z prezes Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Anną Szymczak wraz
z projektantem w sprawie możliwości zmian planu zagospodarowania przestrzennego
• spotkaniu z Zespołem ds. bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Iławy dot. dopalaczy, gier
hazardowych, narkotyków oraz alkoholu wśród młodzieży
• spotkaniu z firmą Szynaka w sprawie omówienia rozbudowy magazynów przy ul. Ostródzkiej
• spotkaniu z Wiolettą Zabłotną w sprawie bieżącej działalności PCK
• Jubileuszu 50-lecia istnienia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
w Iławie
• Uroczystych obchodach 70-lecia Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
• Gali Jubileuszowej 85-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego
• Uroczystym Zakończeniu Sezonu Nawigacyjnego 2016, który odbył się na terenie Tawerny
Żeglarskiej „Pod Omegą”, a organizowany był przez Zarząd WOPR Województwa Warmińskomazurskiego Oddziału Miejsko-Powiatowego w Iławie
• Uroczystych obchodach Jubileuszu 50-lecia Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
• wywiadzie do rozprawy doktorskiej z doktorantem UWM w Olsztynie, Piotrem Dubińskim
• spotkaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Praca” w sprawie współfinansowania ciepłociągu
• spotkaniu zespołu konsultacyjnego ds. osób niepełnosprawnych w sprawie

wprowadzenia

regulaminu przyznawania statuetek Burmistrza Miasta dla osób działających na rzecz osób
niepełnosprawnych
• spotkaniu z Zarządem Klubu Sportowego „Gracja”
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• spotkaniu z przedstawicielami Kuratorium w Elblągu
• 10-leciu Uniwersytetu III Wieku
• spotkaniu z ekspertami ds. lotnictwa w sprawie Pikniku Lotniczego
• Gali Jubileuszowej z okazji 85-lecia Polskiego Związku tenisa Stołowego
• roboczym spotkaniu na Litwie dot. udziałów w Programie Współpracy Transgranicznej InterReg
Południowy Bałtyk
• spotkaniu w OPPUiPR z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w sprawie

zmiany uchwały dot. zasady usytuowania na terenie Iławy punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

Wydział Bieżącego Utrzymania

1. Zawarcie umowy zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, na nasadzenie roślin
ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją do 30.06.2018 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” , ul. Biskupska 7, 14-200 Iława
Wartość: 31.295,00 zł brutto
2. Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy
ul. Westerplatte – Niepodległości
3. Ogłoszono przetarg na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
4. Zakup kwietników wiszących montowanych na słupach oświetleniowych
Wykonawca: TERRA Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra
Wartość: 5.596,50 zł brutto
5. Zakup donic betonowych (6 szt.), koszy betonowych (2 szt.) i stojaków rowerowych (2 szt.)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UNI-ARCZ”, ul. Wójcicka 8, 04-763
Warszawa
Wartość: 5.399,70 zł brutto
6. Zakup elementów iluminacji świątecznej
Wykonawca: Multidekor Sp. z o.o. Sp. K., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów
Wartość: 37.687,83 zł brutto
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7. Zakup dystrybutorów na psie nieczystości (3 szt.) wraz z woreczkami
Wykonawca: PSI Pakiet Auch-Studio, Bulwar Ikara 28B, 54-130 Wrocław
Wartość: 8.389,58 zł brutto

Wydział Komunikacji Społecznej
1. W dn. 15.09.2016 r. przy udziale przedstawicieli, pomysłodawców, w dwóch punktach zbierania
głosów do budżetu obywatelskiego Iławy otwarto urny w Ratuszu i Ośrodku Psychoedukacji,
Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz sprawdzono poprawność i przeliczono głosy
mieszkańców. Sprawdzono także skrzynkę mailową, dedykowaną do głosowania elektronicznego.
(W trwającym 14 dni głosowaniu mieszkańcy Iławy złożyli w ww. urnach 872 karty do głosowania,
w tym 69 z nich było niepoprawnych oraz złożonych przez osoby nieuprawnione w głosowaniu.
Łącznie poprawnych kart do urn trafiło 803 sztuki. Na 9 propozycji oddano 4012 punktów.)
2. W dn. 30.09.2016 r. zakończyło się głosowanie do IBO – w trzech urnach łącznie (od początku
głosowania) zostało wrzuconych 5 355 kart, trwa weryfikacja danych oraz liczenie głosów,
przewidywany termin ogłoszenia wyników 24-25.10.2016 r.
3. W dn. 29.09.2016 r. ogłoszono konkurs ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką
przeciw pneumokokom. Bezpłatne szczepienia będą realizowane w przychodni Zdrowie i Rodzina
dla dzieci z rocznika 2014, 2015 i 2016. Rozpoczęła się także kampania informacyjna
o szczepieniach w radiu na plakatach.
4. W dniach 10-11.10.2016 r. Zastępca Burmistrza Miasta, Ewa Junkier wraz z Kierownikiem Wydziału
Komunikacji Społecznej, Piotrem Ambroziakiem uczestniczyli w spotkaniu roboczym na Litwie
odnośnie nawiązania współpracy z programu Interreg Południowy Bałtyk
5. W dniach 14-16.10.2016 r. Wydział Komunikacji Społecznej brał udział w Międzynarodowych
Targach Turystycznych w Nadarzynie. Na targi te przygotowana została oferta turystyczna miasta
Iława pod kątem noclegowo-gastronomicznym oraz czarterów jachtów na Jeziorku.
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
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1.

W dn. 27.09.2016 r. została zawarta umowa z firmą SPOMER Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie
robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy
ul. Ostródzkiej w Iławie. Umowa została zawarta na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty
w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 21.09.2016 r. Wartość umowy opiewa na kwotę
ryczałtową brutto 318.005,42 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
przewidziany jest na 31.05.2017 r.

2.

W dniu 27.09.2016 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym Usługowym
i Handlowym „KOMBUD” Sp. z o.o. z Iławy na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji
pn. Budowa chodnika przy ulicy Zielonej. Umowa została zawarta na podstawie wyboru
najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 21.09.2016 r.
Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 25.463,52 zł.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przewidziany jest na 25.10.2016 r.

3.

W dn. 27.09.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa ulicy
Morelowej w Iławie. Wykonawcą projektu była firma „DAN-TOR” Sp. z o.o. z Iławy. Łączny koszt
wykonania dokumentacji wyniósł 8.800,00 zł.

4.

W dn. 27.09.2016 r. do Starosty Iławskiego złożono wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji
rolnej w związku z planowaną budową ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych i pieszych wzdłuż
rzeki Iławki i jeziora Iławskiego.
W dniu 13.10.2016 r. Starosta Iławski wydał decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów w związku z planowaną budową ścieżek wzdłuż rzeki Iławki. Ustalona została opłata
roczna za nierolnicze użytkowanie w wysokości 3611,94 zł na okres 10 lat. Pierwsza rata płatna do
30 czerwca 2017 roku.

5.

W dn. 30.09.2016 r. odebrano komplet dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa łącznika
pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Grudziądzką w Iławie. Wykonawcą projektu była firma „DAN-TOR”
Sp. z o.o. z Iławy. Łączny koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8.800,00 zł.
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6.

W dn. 06.10.2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ulicy Ks. Dobrawy,
Mieszka I, B. Śmiałego (etap-ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej
do ul. Działkowców. Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2016 r.

7.

W dn. 7.10.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Iławie złożono wniosek o wycinkę drzew (172
sztuki), kolidujące z planowaną inwestycją uzbrojenia terenów po byłym zakładzie przemysłu
ziemniaczanego.

8.

W dn. 11.10.2016 r. złożono do Starostwa Powiatowego w Iławie wnioski o pozwolenie
na budowę ulicy Morelowej oraz budowę łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Grudziądzką
w Iławie.

9.

Trwają prace budowlane na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
do terenów inwestycyjnych w Iławie”, roboty wykonuje firma „INSTAL” Hurt-Detal Andrzej
Landowski.
Umowa została podpisana w dniu 25.08.2016 r., ryczałtowa wartość robót 331.348,38 zł.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W dn. 04.10.2016 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące projektu uchwały "w sprawie określenia
zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży".

W spotkaniu

wzięli udział m.in.: Z-ca Burmistrza Miasta Iławy - p. Ewa Junkier, Radca Prawny Urzędu,
przedstawiciele Rady Miejskiej w Iławie - p. Wiesław Burdyński i p. Anna Zakrzewska, członkowie
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. W dn. 05.10.2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych z terenu miasta
Iławy, dotyczące współpracy i realizacji działań profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
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3. W dn. 05.10.2016 r. odbyło się spotkanie grupy AA z fizjoterapeutą, zorganizowane w ramach
kampanii „Aktywnie i Zdrowo”. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się, jak prowadzić zdrowy tryb
życia, mając na uwadze aktywność fizyczną oraz zapewnienie optymalnego zdrowia.
4. Urząd Miasta Iławy wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę zorganizował cykl szkoleń z zakresu
problematyki zagrożeń wobec dzieci i młodzieży. Szkolenia odbyły się w dniach:
- 06.10.2016 – "Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (I termin)",
- 07.10.2016 – "Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (II termin)",
- 10.10.2016 – "Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej",
- 11.10.2016 – "Nie przegraj” – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży.
5. W dn. 11.10.2016 r. rozpoczęły się zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym w wieku 14-16 lat. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie co wtorek
do końca czerwca 2017 r.
6. W dn. 11.10.2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla młodzieży zainteresowanej uczestnictwem
w zajęciach z dramy stosowanej.
7. W dn. 12.10.2016 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Iławy z przedstawicielami instytucji:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Policji, Oddział Celny, Urząd
Miasta Iława - OPPUiPR oraz MKRPA, dotyczące współpracy w profilaktyce i pomocy w zakresie
zachowań ryzykownych – dopalacze, hazard, alkohol.
8. W dn. 13.10.2016 r. odbyło się spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Przewodniczącą Wydziału Karnego oraz p.o.
Przewodniczącej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Iławie. Podczas posiedzenia
zostały omówione kwestie dotyczące realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz procedury
zobowiązania do leczenia odwykowego.
9. W Ośrodku Psychoedukacji odbywają się zajęcia pozalekcyjne w Klubie Aktywności "Junior"
i Klubie Młodzieżowym. Zajęcia dla najmłodszych uczestników odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12:00 - 17:00 i obejmują zarówno pomoc w odrabianiu lekcji, jak i zajęcia tematyczne:
plastyczne, z elementami socjoterapii, z elementami muzyki i tańca, zajęcia rekreacyjne, zajęcia
korekcyjno - kompensacyjne. Dla młodzieży zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek
w godzinach od 17:00 - 19:00.
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10. W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku Psychoedukacji, przeprowadzono
warsztaty dla dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
- "Agresja w nas i wokół nas" - 1 klasa
- "Nie dla używek" - 6 klas
- "Poznajmy się lepiej" - 2 klasy
- "Integracja" - 1 klasa
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
•

29 września 2016 r. – zawody w ramach „Iławskich Czwartków Lekkoatletycznych”
Miejsce: Stadion Miejski

•

8 października 2016 r. – mecz III Iigi piłki ręcznej mężczyzn ITS Jeziorak Iława – LKS Korona
Koronowo
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

•

11 października 2016 r. – Mistrzostwa Powiatu Iławskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Miejsce: Stadion Miejski

•

13 października 2016 r. – zawody w ramach „Iławskich Czwartków Lekkoatletycznych”
Miejsce: Stadion Miejski

Iławskie Centrum Kultury

1. W dn. 08.10.2016 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbył się występ Kabaretu „ Ani Mru Mru” z Lublina.
Kabaret ten powstał we wrześniu 1999 roku, występuje w składzie: Marcin Wójcik, Michał Wójcik
oraz Waldemar Wilkołek.
Straż Miejska w Iławie
1. W okresie międzysesyjnym Straż Miejska w Iławie podjęła i przeprowadziła 38 interwencji
zgłoszonych przez mieszkańców miasta dyżurnemu jednostki, przeprowadzonych z inicjatywy
własnej i ujawnionych przez monitoring wizyjny, podczas których wylegitymowano 20 osób.
2. Straż Miejska w obecnej chwili skupiona jest na obsłudze monitoringu wizyjnego i właśnie stamtąd
pochodzi najwięcej ujawnionych wykroczeń.
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3. W dn. 07.10.2016 r. odbyła się nocna obserwacja punktów sprzedaży alkoholu na ul. Kościuszki
33 wspólnie z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. W dn. 08.10.2016 r. trzej funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji zabezpieczali trasę przemarszu Gwiaździstej
Procesji Różańcowej zorganizowanej przez parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Iławie.
5. Z ważniejszych zgłoszeń, które podejmowali funkcjonariusze Straży Miejskiej można wymienić:
•

martwe zwierzęta (domowe i dzikie) na jezdniach, również poza granicami administracyjnymi
miasta,

•

postój pojazdów na trawniku,

•

nietrzeźwi leżący w miejscach publicznych - pieszym ciągu komunikacyjnym, reklamy
umieszczone bez pozwolenia na terenie miejskim, w pasie drogowym,

•

przepełnione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na osiedlach budynków
wielorodzinnych,

•

zniszczone urządzenia drogowe na drogach powiatowych i krajowych,

•

wykroczenia drogowe: naruszenie warunków zatrzymania i postoju, niestosowanie
się do znaków drogowych,

•

zadymienia w rejonie osiedli domków jednorodzinnych,

•

dokarmianie ptactwa na terenie osiedla z zabudową wielorodzinną,

•

samowolne blokowanie odpływu wód opadowych.

6. W okresie międzysesyjnym dokonano kontroli czterech kotłowni przydomowych. Kontrole
przeprowadzano

po

sąsiedzkim

zgłoszeniu

telefonicznym

i

wizji

osiedla.

Kontrole

nie potwierdziły spalania odpadów.
7. Odbyło się 5 służb weekendowych i jedna wspólna z funkcjonariuszem RD policji.
8. Łączna liczba udzielonych pouczeń – 20
Skierowane wnioski o ukaranie – 13

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
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Radna Ewa Jackowska w nawiązaniu do wniosku popartego podpisami 350 mieszkańców zapytała,
czy spotkanie z prezesem IPB Anną Szymczak i projektantem ws. możliwości zmiany planu
zagospodarowania dotyczyło tej samej sprawy, której dotyczy wniosek poparty przez mieszkańców.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier odpowiedziała, że nie uczestniczyła w spotkaniu i nie wie, czego
dotyczyło dokładnie, ale burmistrz widzi potrzebę rozbudowy tego boiska i zainwestowania w to osiedle.
Patrząc na możliwości i plan zagospodarowania przestrzennego będziemy się przychylać do tego, aby
udostępnić boisko, place zabaw oraz tereny sportowe i rekreacyjne. Będą tam robione różnego rodzaju
inwestycje.
Radny Grzegorz Przytuła poprosił o więcej informacji na temat spotkania w Brodnicy z Panem
Wasiakiem dotyczącego terenów pod zakład pracy.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier odpowiedziała, że pan Wasiak jest otwarty na takie rozmowy
i czekamy na dalszy rozwój sytuacji.
Radny Roman Brzozowski zapytał, jakiego problemu dotyczyło spotkanie z Zespołem
ds. Bezpieczeństwa Publicznego mieszkańców Iławy na temat dopalaczy, gier hazardowych i narkotyków
i alkoholu wśród młodzieży.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier odpowiedziała, że są to spotkania odbywające się raz na
3 miesiące w Ośrodku na Chełmińskiej z udziałem komendanta policji, burmistrza, służby celnej czy
wcześniej komendanta straży miejskiej i kierownika ośrodka. Omawiane są bieżące problemy, miasto jest
spokojne, dopalaczy praktycznie nie ma, nie ma sklepu z nimi. Problemem są automaty, ale ustawodawca
nie przewidział możliwości zamknięcia takiego zakładu, jest to raczej problem osób dorosłych, a nie
młodzieży.
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Parsek zapytała o szczegóły dotyczące spotkania
ze spółdzielnią ws. budowy ciepłociągu.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier odpowiedziała, że dotyczyło przedszkola nr 6, które ma problem
z dostarczeniem ciepłej wody, wybudowano tam wymiennikownię i jest to dalszy etap prac.
Radna Ewa Jackowska poprosiła o informację na temat pikniku lotniczego.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier odpowiedziała, że powstał zamysł, aby w Iławie zorganizować
piknik lotniczy w maju 2017 roku. Jest to wielkie przedsięwzięcie. Spotkanie było z udziałem ekspertów od
lotnictwa i pilotami, badali temat i szacowali, czy jest możliwe takie przedsięwzięcie u nas. Byłyby to pokazy
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samolotów, które startowałyby z lotniska w Prabutach i tam lądowały. Musi być zapewnione lotnisko
awaryjne. Przed hotelem Toffi mógłby być pokaz śmigłowców. Ochotę uczestnictwa wyraziły największe
gwiazdy akrobatyki lotniczej. Nie wiadomo, czy będzie F-16, ale będą MIG-i. Wszystko zależy od tego, czy
miasto będzie miało na to pieniądze, czy znajdą się sponsorzy. Sprawy proceduralne trwają długo. Jest
zapotrzebowanie na tego typu imprezę lotniczą i byłby to ewenement, że impreza taka odbyłaby się
w miejscu, gdzie nie ma lotniska.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Andrzej Pankowski odczytał interpelacje w sprawie uporządkowania reklam w mieście.
Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Dodał, że jest to proces długotrwały i należałoby przystąpić do opracowywania uchwał krajobrazowych
już teraz.
Radna Anna Zakrzewska w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Pankowskiego powiedziała,
że

w Iławie posprzątała 40 reklam i robi to dalej, więc sprawa jest w toku. Pan Patorski ze

swoją ekipą sprawdza w terenie czy są pozwolenia. Zapytała, czy radny nie zauważył, że miasto jest
ładniejsze.
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że zauważył, ale nie chodzi tylko o reklamy, ale i małą
architekturę i wiele innych rzeczy.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że na ostatniej sesji pytała o pozwolenie z PINB na postawienie
7 tablic informacyjnych- zapytała czy sprawa jest wyjaśniona, bo nie otrzymała odpowiedzi. Dodała, że od
ponad roku dopomina się oznakowania, że miasto jest monitorowane. Ostatni raz o tym mówiła
na poprzedniej sesji- brak odpowiedzi.
Powiedziała, że prosiła również o informację, jakie były główne kryteria zatrudnienia pracownika
w Informacji Turystycznej – brak odpowiedzi.
Zapytała, co słychać w sprawie kontenerów- czy burmistrz zrezygnował z nich, czy tak jak wspomniała
plan zagospodarowania nie dopuszcza ich postawienia.
Poprosiła o informację na jakich zasadach zatrudniono sekretarkę w MOPS-ie, czy był to konkurs, czy
był wakat zgłoszony do urzędu pracy.
Zapytała, kto zapłaci za prąd za dzisiejszą iluminację.

21

Protokół Nr XXXI/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 24 października 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Radna Ewa Jackowska powiedziała, że ma interpelację pisemną, ale z wiedzy uzyskanej na przerwie
wie, że interpelację można składać ustnie i pisemnie. Następnie odczytała interpelację w sprawie
rozliczenia dotacji dla dzieci niepełnosprawne w szkołach i przedszkolach.
Interpelacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu
Radna Elżbieta Parsek powiedziała, że ma pytania od osób, które musiały sprzątnąć reklamę, co mają
zrobić, aby znów je powiesić. Dodała, że na reklamach zarabia cały świat i poparła interpelację radnego
Pankowskiego, że należałoby się tym zająć i uporządkować, aby ludzie mieli jasność, na jakich zasadach
mogą je wieszać.
Radny Grzegorz Przytuła zwrócił uwagę, że na ulicy Piaskowej znaki poziome nie zgadzają się
ze znakami pionowymi i należałoby to uporządkować.
Radny Andrzej Pankowski poprosił, aby przewodniczący pozwolił radcy prawnemu wyjaśnić, w jakiej
formie składa się interpelację.
Radca Prawny Jadwiga Drzystek powiedziała, że określa tę kwestię paragraf 27 regulaminu Rady
Miejskiej stanowiący załącznik do Statutu Miasta Iławy. Zgodnie z nim, interpelację składamy w formie
pisemnej, natomiast odpowiedzi na nią, burmistrz udziela pisemnie lub ustnie, w zależności jak osoba
składająca interpelację sobie zażyczy.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że media lokalne podały, że miasto przystąpiło
do programu rządowego mieszkanie +. Natomiast media ogólnopolskie podały miasta, które zostały do
niego zaliczone. Zapytał, czy miasto jest w tym programie czy nie.
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że radny Pankowski oczekuje odpowiedzi pisemnej,
ale uchwała krajobrazowa wymaga przedyskutowania i czy nie należałoby zrobić konsultacji społecznych
czy ankiety i uważa, że mieszkańcy miasta powinni zabrać głos w tej sprawie. Dobrze byłoby wzorować się
na innych miastach, ale dotychczas nie sprawdzała, jak to się tam odbywa. Będziemy się temu przyglądać
i podejmiemy działania.
O komentarz w sprawie oznakowania miasta, że jest monitorowane poprosiła radnego Pankowskiego.
Radny Andrzej Pankowski powiedział, że wjazdy do miasta to nie są drogi miejskie – są to drogi
krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Zarządcy tych dróg muszą na to wyrazić zgodę. Po prześledzeniu
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sytuacji w kraju, część samorządów wyraża na to zgodę, a część nie, ponieważ z badań wynika, że to nie
ma żadnego znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miast.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że najważniejsze jest to, co na to mówi
prawo i przede wszystkim to należałoby sprawdzić. Jeśli prawo tego nie nakazuje, to radny może uważać
tak, a burmistrz inaczej i nie występuje do zarządców w tej sprawie.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że postara się, aby sprawa była wyjaśniona w tym
tygodniu, podobnie jak sprawa pozwolenia na ustawienie 7 tablic.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że na poprzedniej sesji burmistrz obiecywał jej odpowiedź
pisemna ws. tablic z „niespodzianką”.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że sprawa kontenerów jest w trakcie, toczy się.
Kierownik GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że prace dotyczące kontenerów są w toku,
kontenery są gotowe i niedługo zostaną przywiezione. Obecnie występujemy do starostwa o zgłoszenie
robót i jeśli nie będzie sprzeciwów to zostanie to zrobione. Będą zlokalizowane na ul. Kolejowej
prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że jej zdaniem plan zagospodarowania na to nie zezwala.
Kierownik GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że jego zdaniem nie ma sprzeczności z prawem.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier odpowiedziała odnośnie zatrudnienia sekretarki w MOPS-ie, nie
było konkursu, ponieważ jest to stanowisko obsługi i nie musi był on wymagany. Zatrudnienie w IT – tu był
obowiązek konkursowy.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że dzienna obsługa tej instalacji to około 50 groszy bez prądu.
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że chciałaby otrzymać kryteria zatrudnienia w IT na piśmie,
ponieważ wie, że było kryterium znajomości języków i na to dostała odpowiedź na poprzedniej sesji,
ale chciałaby znać inne.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier odpowiedziała, że w sprawie rozliczania subwencji udzielona
zostanie odpowiedz pisemna.
Sprawa niezgodności znaków pionowych z poziomymi na ulicy Piaskowej zostanie sprawdzona.
Odpowiadając radnemu Harmacińskiemu ws. Programu Rządowego „Mieszkanie+” powiedziała,
że niewiele może powiedzieć- jedyny udział w tym programie, to zamiana działek, o czym zdecydowali
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radni. Program nie funkcjonuje, pojawiają się jakieś informacje w mediach publicznych i może za jakiś czas
Iława też się w nich znajdzie.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że dobrze byłoby zwrócić uwagę mediom w jaki sposób
informują, ponieważ mieszkańcy myślą, że już w tym programie miasto uczestniczy i burmistrz może być
z tego rozliczany.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że do mediów można jedynie apelować
i prosić.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że możemy oczekiwać sprostowania i żądać właściwej
informacji.
Radny Edwarda Bojko powiedział, że wolałby, aby się do tego programu przymierzyć, a nie
dezinformować. Siedemnaście miast otrzymało dotacje i są to dane ewidentne.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że są to miasta wojewódzkie i dawne
wojewódzkie, nie zna kryteriów na zasadzie których, te miasta tam się znalazły. Nie mniej jednak, jest
to program rządowy i można zabiegać o jego realizacje u nas. Zapewnił, że ze swej strony uczynią
wszystko, aby skorzystać z tego programu, bo wiele osób na takie mieszkania oczekuje.

Ad.9. 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.
Poinformował, że wpłynęło pismo- wniosek pana Dariusza Rozborskiego dotyczący lokalizacji boiska
na osiedlu Piastowskim i ewentualnej zamianie terenu obecnie funkcjonującego boiska. Dodał, że Komisja
Oświaty zajmie się tym tematem, a i wszyscy radni będą też zainteresowani, bo sprawa jest poważna
i należy się zastanowić jaką decyzję podjąć.
Radny Jerzy Sochacki powiedział, że cieszy go ten temat, bo dotyczy jego okręgu i radnego
Rochowicza, o załatwienie którego też zabiegali. Cieszą go oddolne inicjatywy, których oni próbowali
od dawna. Jest jednak kilka nieścisłości we wniosku wynikających prawdopodobnie z braku informacji
o wyjaśnienie których poprosił Wiesława Pieczewskiego, bo na pewno nie ma tam mowy o żadnych
sprzedażach.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że burmistrz prowadził rozmowy z IPB

24

Protokół Nr XXXI/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 24 października 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

w sprawie ewentualnej zamiany boiska, które jest obecnie na ulicy Ostródzkiej na tereny będące w części
własnością IPB i w części własnością prywatną. IPB stara się o odkupienie tych terenów od właścicieli
prywatnych i jeśli się to uda, burmistrz rozważy możliwość ewentualnej zamiany, aby mógł tam powstać
kompleks rekreacyjno sportowy.
Radna Elżbieta Prasek zapytała, czy bliskość tych terenów nie będzie kolidowała z funkcją kościoła.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski powiedział, że tereny te nie przylegają
bezpośrednio do kościoła.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański odpowiedział na głosy dobiegające z sali, że tak jak
wspomniał wcześniej, Komisja Oświaty zajmie się tematem.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że na Komisji Rozwoju sprawa osiedla Piastowskiego
omawiana była wielokrotnie, w różnych kontekstach, między innymi w temacie szkoły. Jest to młode osiedle
i dziś młodzi ludzie dojeżdżają do szkoły na teren miasta, więc jest tam rozważana też inwestycja
oświatowa.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański dodał, że będzie się to wiązało z budową
infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że temat zamiany jest zbyt wczesnym. Gdyby miało do niej dojść,
to najpierw powinna powstać koncepcja tego, co miałoby być zrobione na pozyskanym terenie
i że w pierwszej kolejności będzie to boisko. Jeśli dojdzie do zamiany, to musi być wiadome na co i co
będzie tam zrobione, wówczas mieszkańcy podejdą do tego inaczej. Nie wyobraża sobie, aby miało być
likwidowane boisko, bo takiego zamiaru chyba nie ma.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że chodzi nie tyle o likwidację,
co o lokalizację.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że lokalizacja to też rzecz względna, bo to też to samo osiedle.
Jeśli będzie spełniało to swoją funkcję, to nie powinno być problemu.
Radny Jerzy Sochacki powiedział, że dobrze się stało, że temat wywołano. Dodał, że był on pisany
we wnioskach do

budżetu na 2017 rok, co nie przeszkadza, aby tak go wesprzeć. Nawiązując

do wypowiedzi radnego Brzozowskiego poinformował, że na osiedlu Piastowskim powstała oddolna
inicjatywa mieszkańców, zbierane są podpisy ws. budowy szkoły, bo w planie zagospodarowania jest teren
na to przeznaczony.
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Ad 10. Komunikaty i oświadczenia
Radna Ewa Jackowska zapytała, o obecne boisko, na którym była i które uważa, że wymaga jedynie
doinwestowania zostanie, a oprócz tego na terenie po bagnie będzie nowa strefa rekreacyjna.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski zaprzeczył. Dodał, że gdyby doszło do zamiany,
to burmistrz dokona jej za zgodą rady, boisko zostanie zamienione na tereny pozyskane przez IPB.
Radny Andrzej Pankowski poprosił, aby rada nie odebrała jego oświadczenia, jako że przyczepił się
do radnej Jackowskiej, ale chciałby, aby ważyć swoje słowa i uważać na to co się mówi. „Oświadczenie
dotyczy dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 października br. po przedłożeniu przez
dyrektor przedszkola nr 2 informacji w sprawie przystosowania przedszkola do obsługi osób
niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.
Radna Ewa Jackowska w obecności radnych trzech komisji oraz osób zaproszonych stwierdziła,
że pani dyrektor przedstawiła nieprawdę w swojej informacji o podjazdach dla wózków inwalidzkich
i dziecięcych.
Pragnę poinformować, że byłem w przedszkolu po posiedzeniu komisji. Z pełną odpowiedzialnością
stwierdzam, że wszystko to, co radnym przedstawiono, polega na prawdzie.
Wstydzę się tego, że radna zamiast dziękować pani dyrektor za to, że z otrzymanych od miasta
pieniędzy w kwocie 30 tysięcy złotych, tak dużo zrobiła, to ją oczernia. Tylko dzięki zaradności dyrektorki,
zaangażowaniu pracowników i ofiarności sponsorów przedszkole pięknieje. Jest tam jeszcze wiele
do zrobienia, np. wymiana okien.
Ja już wiem, że radna nie przeprasza. Jednak w tym przypadku namawiam, aby to uczyniła względem
pani dyrektor, co wpłynie na poprawę relacji między radą a pracownikami samorządowymi miasta.”
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że zmierzała pójść do Pani dyrektor, o czym dziś też rozmawiała
z radną Okołowską, że faktycznie zrobiono podjazdy, ale kosztem przesunięcia środków z wymiany okien.
Przeprosiła panią dyrektor, dodała, że wbrew temu, co radny mówi, potrafi przepraszać. Przeprosiła raz
jeszcze dodając, że wie, że zrobiono to kosztem okien które, też wymagają pilnej wymiany.
Radna Anna Zakrzewska zwróciła się do przewodniczącego z propozycją, aby przypomnieć
wszystkim radnym na najbliższej sesji kodeks etyki radnego, uchwalony kiedyś przez radę.
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Rana Elżbieta Prasek zaproponowała, aby ten kodeks powiesić gdzieś na sali sesyjnej, ponieważ
po ostatnich wspólnych komisjach czuje duży niesmak. Chciałaby, aby obrady jakoś wyglądały, są one
nagrywane, są goście, aby radni wiedzieli co im wolno, a co nie.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że zgadza się z radną, ale ma obawy
czy wywieszenie kodeksu sprawi, że wszyscy się z nim zapoznają.
Radny Grzegorz Przytuła powiedział, że na jednej z poprzednich komisji wnioskował o powołanie
komisji etyki i nie wie, co się z tym dzieje.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że należałoby powołać taką komisję, tylko
ma obawy, że komisja nie będzie wyposażona w żadne sensowne uprawnienia.
Dodał, że kolejna sesja odbędzie się w ostatni poniedziałek listopada o godzinie 12.00.
Radny Jerzy Płuciennik zaproponował, aby sesje odbywały się po południu, ponieważ on pracuje
i wolałby, aby to było po 15.00.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że w poniedziałki jest dyżur radnego i to by
kolidowało z sesjami, ponadto radny otrzymuje dietę z tytułu utraconych dochodów z powodu nieobecności
w pracy.

Ad 11. Zamknięcie obrad XXXI Sesji
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański po wyczerpaniu porządku sesji o godzinie 18.00
zamknął obrady.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała:
Danuta Drozdowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szymański
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