Protokół Nr XXXIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 19 grudnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 19 grudnia 2016 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz.
1000 , a zakończono o godz. 1130.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech

Szymański dokonał otwarcia XXXIII Sesji. Serdecznie

powitał wszystkich przybyłych radnych jak również zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje
i uchwały. Do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską .
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 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, czy w sprawie porządku chciałby ktoś
zabrać głos.
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Junkier wystąpiła o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie Strategii rozwoju sportu w Mieście Iława na
lata 2017- 2025.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały
w sprawie

Strategii rozwoju sportu w Mieście Iława na lata 2017- 2025 został przyjęty

pozytywnie jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poddał pod głosowanie porządek obrad XXXIII
sesji uwzględniający przegłosowane zmiany; porządek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
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2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji
4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029
a. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2017-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie
uzasadnienia do projektu.
b. Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
c. Dyskusja.
d. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2017-2029.
5. Uchwalenie budżetu miasta na 2017rok
a. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały
budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu.
b. Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
c. Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu
uzasadnienia (opinii) do przedkładanego projektu uchwały budżetowej.
d. Dyskusja
e. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok
6. 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) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym
formom wychowania przedszkolnego, szkołom, prowadzonym na terenie Gminy
Miejskiej Iława oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania,
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4) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława,
5) dyżurów radnych na I półrocze 2017,
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2017 rok,
7) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok,
8) zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w
Iławie,
9) Strategii rozwoju sportu w Mieście Iława na lata 2017- 2025
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Wnioski mieszkańców Iławy
11. Komunikaty i oświadczenia
12. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie
Informacji Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z
XXXII 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 . Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2017-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie
uzasadnienia do projektu
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, ze radni otrzymali
pisemną

wersję wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029 w formie

jednolitego tekstu.
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b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska odczytała Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-576/16 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Iławy o projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017 -2029
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-576/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Iławy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2029 stanowi
załącznik nr 3 do protokołu

c) D y s k u s j a
Dyskusji na powyższym zagadnieniem nie było.
d) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej miasta na lata 2017-2029
Rada Miejska w obecności 18 radnych – przy 17 głosach ,,za” i 1 wstrzymującym podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXXIII/283/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017-2029 stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ad. 5. Uchwalenie budżetu miasta na 2017 rok
a) Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały
budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, ze radni otrzymali
pisemną wersję projektu uchwały budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie
uzasadnienia do projektu.
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b) Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska odczytała Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-575/16 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Iławy projekcie uchwały
budżetowej na 2016 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-575/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Iławy projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
stanowi załącznik nr 5 do protokołu

c) Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji

do spraw

budżetu

uzasadnienia (opinii) do przedkładanego projektu uchwały budżetowej
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Roman Brzozowski
„Zgodnie z trybem procedowania uchwały budżetowej, jako przewodniczący komisji Rozwoju
Gospodarczego Budżetu i Finansów w jej imieniu przedstawiam szanownej Radzie opinie
dotyczącą projektu Uchwały Budżetowej Miasta Iławy na 2017 rok.
Dochody budżetu Miasta :
Dochody ogółem prognozowane są na poziomie 138 381 788 zł, z czego dochody bieżące na
poziomie 119 204 899 zł , a dochody majątkowe na poziomie 19 176 889 zł,
Zdaniem komisji dochody bieżące zaplanowane zostały poprawnie zgodnie z aktualną wiedzą.
Dochody własne bieżące oszacowane zostały naszym zdaniem bardzo ostrożnie
z minimalnym ich wzrostem w porównaniu do roku 2016, ich wykonanie jest realne i nie
wzbudza niepokoju komisji.
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Wpływy z dotacji i subwencji są prognozą wynikającą z ustaleń z ministerstwem finansów
i wg Komisji zostały one zaplanowane prawidłowo. Na te dochody nie mamy realnego wpływu w
związku z powyższym Komisja szczegółowo się z nimi zapoznała i przyjęła do wiadomości
Natomiast dochody majątkowe zdaniem komisji to szacunki bardzo ambitne a ich wykonanie
będzie bardzo trudne.
Wydatki budżetu Miasta :
Wydatki ogółem szacowane są w wysokości 141 898 328 zł z czego wydatki bieżące na
poziomie 117 336 969 zł , a wydatki majątkowe na poziomie 24 561 359 zł, z czego wydatki
majątkowe bieżące szacuje się na kwotę 835 210 zł a wydatki inwestycyjne na kwotę 23 726 149
zł.
Różnica pomiędzy wpływami do budżetu a wydatkami na kwotę 3 516 540 zł powoduje
deficyt, który sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.
Konkluzja:
Kwestie przyjmowania i wprowadzania zmian w projekcie budżetu gminy regulują
w szczególności dwie ustawy ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawa
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Budżet gminy czyli plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej
gminy jest wyłączną inicjatywą uchwałodawczą organu wykonawczego gminy w naszym
przypadku Burmistrza.
Rada gminy posiada wyłącznie kompetencje do jego uchwalania i dokonywania w nim zmian
w trakcie roku budżetowego.
Komisja stwierdza iż projekt budżetu po stronie dochodów zabezpiecza środki na jego
realizację a założenia dla zbilansowania są prawidłowe i nie zawierają nadmiernie ryzykownych
składników stanowiących zagrożenia dla jego wykonania
Biorąc powyższe pod uwagę :
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Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje Projekt Budżetu
Miasta Iławy na 2017 rok.”

d) Dyskusja
Radny Włodzimierz Harmaciński zwrócił uwagę, że w inwestycjach wydatki na
budowę/remont ulic są zaplanowane w minimalnym zakresie, a realizacja zadań przypadnie na
2018, czyli na rok wyborczy, a powinno się to realizować systematycznie przez całą kadencję.
Zauważył, że rejon osiedla Podleśnego zostało potraktowany "po macoszemu". Radny nie
widział w budżecie inwestycji ścieżki rekreacyjnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Biskupskiej,
wzdłuż lasu, która jest potrzebna, ponieważ spacerują tam mieszkańcy aż trzech osiedli.
Należałoby też, zagospodarować teren koło wieży ciśnień. Brakuje też ścieżek pieszorowerowych prowadzących z okolic osiedla Podleśnego do centrum miasta, większość ścieżek
jest skupiona właśnie w centrum, a tamta część miasta jest zapomniana. Nakładów wymaga
także siedziba Osiedlowego Domu Kultury, która nie spełnia wymogów, by ten obiekt mógł
poprawnie działać.
Radny Ryszard Kabat zapowiedział, że się wstrzyma przy uchwalaniu budżetu. Zauważył, że
ten budżet jest specyficzny, bo dużo jest do wykorzystania środków unijnych, ale z pewnymi
przedsięwzięciami się nie zgadza. Radny uznał prognozę dochodów za zawyżoną, co w jego
ocenie może zagrozić wykonaniu części zapisanych w budżecie inwestycji.
Podkreślił, że zgadza się z radnym Harmacińskim - trzeba zrobić ulice. W budżecie wykazane
są prawie wszystkie ulice, wstawiane są pozycje po 20, 30 tysięcy, robi się taki wytrych, ale nie
ma pewności, czy inwestycje zapisane na 2017, ale z realizacją na 2018 na pewno zostaną
wykonane.
Ścieżkę rowerową wzdłuż Iławki uznał za potrzebną, choć kosztowną inwestycję, którą można
by jeszcze odłożyć. Zdaniem radnego lepiej byłoby skomunikować ze sobą istniejące sieci
ścieżek, co poprawiłoby bezpieczeństwo rowerzystów.
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Radny Roman Brzozowski „Szanowna Rado, w imieniu radnych PiS chciałem przedstawić
nasze stanowisko dotyczące Budżetu na 2017 rok. Otóż nie jest to projekt naszych marzeń.
Każdy zarządzający przede wszystkim powinien swą działalność kierować na utrzymanie,
a dopiero później na rozwój. Naszym zdaniem inwestycje tylko w małej części stosują tę zasadę,
w swej większości mają charakter wizerunkowy Iławy jako miasta pięknego na zewnątrz, a nie
koniecznie takiego samego w środku. W celu poprawiania warunków lokalowych naszych
mieszkańców powinniśmy kierować większe środki na remonty zasobów mieszkaniowych, szkół
i przedszkoli będących zasobami gminy. Wydatki budżetu w pierwszej kolejności powinny
zaspokajać potrzeby bieżące naszych mieszkańców. Rozwój zrównoważony to rozwój który nie
zapomina o zasobach już posiadanych. Na terenie naszego miasta mamy duży chaos po
inwestycyjny, brak realizacji kompleksowego zagospodarowania osiedli, nasi poprzednicy
wybudowali drogi, zapominając o łącznikach, wyposażeniu w infrastrukturę osiedlową
(oświetlenie zieleń rekreacja ) co tworzy na tych osiedlach wrażenie placów ciągłej budowy .
W strategii rozwoju regionalnego dla Iławy wykazano iż w następnych latach w Iławie liczba
mieszkańców będzie się drastycznie zmniejszać. Potrzebne jest pilnie opracowanie strategii dla
zahamowania tej tendencji. Jedną z form mogła by być pomoc rodzinie w postaci karty dużej
rodziny. Nasze miasto opracowało taką kartę kierując pomoc w postaci zniżek na basen czy do
kina. A co ze zużyciem wody, odprowadzaniem ścieków, czy komunikacją miejską dla ich dzieci
na dojazd do szkół czy przedszkoli to są między innymi prawdziwe koszty utrzymania rodziny
a ich pomniejszenie leży w naszej kompetencji. Nasza pomoc w budżecie dla dużej rodziny
zamyka się kwotą 600 zł z kawałkiem to śmieszne.
W Iławie już dzisiaj musimy działać na rzecz pozyskania ludności napływowej, stwarzając
lepsze warunki dla tworzenia działalności gospodarczej i proponując lepsze warunki dla
budownictwa mieszkaniowego w celu nie tylko pracy w Iławie ale też tu zamieszkiwania, a co się
z tym wiąże płacenia podatków w Iławie. Nie ma miasta bez jego mieszkańców. Naszym zdaniem
szkoły i przedszkola powinny podążać za młodymi osiedlami , a nie odwrotnie, dowozić dzieci do
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szkół i przedszkoli, jakie to przecież utrudnienia dla dzieci i ich rodziców. Plan budowy osiedla
powinien w pewnym momencie przewidywać budowę szkoły i przedszkoli. Troska
o usprawnianie funkcjonowania naszym mieszkańcom powinna być priorytetem każdego
budżetu.
Jest to tylko kilka wniosków czy uwag do konstrukcji tegorocznego budżetu.
Zdajemy sobie sprawę, że otwierająca się perspektywa pomocy ze środków Unii Europejskiej,
w pewnym sensie w wydatkach inwestycyjny nakreśliła kierunki rozwoju związane
z pozyskaniem tych środków.
Przewidywane inwestycje na ulicy Jasielskiej, rodzą nasze wsparcie dla tego projektu, chociaż
budowa traktu rowerowo - konnego już mniejsze. Jednak realizacja tych inwestycji za 15 % -ową
cenę ich wartości jako wkład własny jest okazją, którą należy wykorzystać.
Pamiętając, iż każdy projekt budżetu jest parytetem własnym Burmistrza, wynikającym
z ustawy, a także wizją rozwoju miasta przedstawianą w programie wyborczym, Radni PiS jako,
opozycja konstruktywna nie będą przeszkadzać w jego realizacji”.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński, odnosząc się do wypowiedzi radnego Harmacińskiego,
powiedział, że są problemy własnościowe. Rola miasta jest tu ograniczona. Miasto podnosiło
temat zagospodarowania ściany lasu i robiło to nie w sposób propagandowy. Analizowano to,
gdy rozważano wraz z wójtem wspólne przedsięwzięcie w postaci ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych na Wikielec, ale ściana lasu, która towarzyszy ogrodom działkowym w „Podleśnym”
należy do Lasów Państwowych i można tylko pokornie dyskutować z Nadleśnictwem. W
przypadku miniośrodka sportów zimowych „piłka jest w grze”, jest opracowana koncepcja,
prowadzone są z Wodociągami rozmowy w sprawie wyciągnięcia fragmentu oczka wodnego,
które było przez lata zagospodarowywane przez Wodociągi, to się dzieje. Nie jest tak, że
realizacja inwestycji przypada na okres wyborczy, najważniejsze przedsięwzięcia mają charakter
wieloletni. Rok wyborczy nie ma znaczenia. Traktowane jest to jako ciągłość. Chcemy jak
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najwięcej rzeczy upchnąć w budżecie i nieważne za czyjej kadencji zostanie to zrobione, liczy się
dobro wspólne. Z niczego nie zejdziemy, jeśli chodzi o kwestię „Podleśnego”.
Co do ulic, to w poprzedniej absorpcji europejskiej 2007-2013 było podobnie, trzeba było
zaciskać pasa i z pewnych ulic rezygnować, albo się wstrzymywać. Gminy muszą się mobilizować
i sięgać po środki, na które mają szansę dostać wkład dodatkowy. Na połączenie ścieżek
rowerowych czy na ulice osiedlowe grosza nie dostaniemy, trzeba je realizować własnymi
środkami.
Rozpaczliwie szukano pomysłu, aby nie rezygnować z Kraszewskiego, Morelowej, Sybiraków,
Chrobrego, itd. - zobaczymy jak wyjdzie z tymi luksusowymi ścieżkami, bo alokacja jest niewielka
w Regionalnym Programie Operacyjnym. Sytuacja podobna była ze ścieżkami nad Dużym
Jeziorakiem, minęły lata od pomysłu do realizacji, były konflikty społeczne. W sprawie ścieżek
nad Iławką i jeziorami iławskimi trzeba robić krok po kroku, bo to miejsce mimo, że atrakcyjne,
to jest zapomniane. Burmistrz dodał, że szlak konny to był zamysł, który został odłożony na
półkę. Poprosił radnych o zaufanie. Konkursy w Urzędzie Marszałkowskim dopiero teraz się
pojawiają, więc zarzuty o nicnierobienie są bezpodstawne. Miasto przygotowywało się przez ten
okres. Gdy jakaś inwestycja wypadnie, pozwoli na realizowanie czegoś innego, stąd te zaczyny
i zapisy budżetowe.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że wystarczyłoby zrealizować choćby 2 ulice w
całości w 2017 roku. Dodał, że będzie nadal zabiegał o wzbogacenie rekreacyjne rejonu osiedla
„Podleśnego”. Radny wie, że istnieją problemy własnościowe, ale nie można tego odkładać na
później.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zwrócił uwagę, że takie uwagi powinny się
pojawiać na wspólnych posiedzeniach komisji, a teraz czas na głosowanie.
Radny Edward Bojko zapytał się, na jakim etapie są rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie
ścieżek i jaka panuje wokół nich atmosfera.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że są zapisane pieniądze na początek, jeśli
chodzi o dokumentację, ale mowa jest tylko o ścianie lasu i ciągu wzdłuż ul. 1. Maja. Wieża

10

Protokół Nr XXXIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 19 grudnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

ciśnień jest jeszcze potrzebna „Wodociągom”, a tereny wokół niej należą do spółdzielni
mieszkaniowej, prowadzone są wstępne rozmowy o przekazanie tych terenów, ale nie chcą tego
zrobić bezpłatnie. To się dzieje.
Jeśli chodzi o Lasy Państwowe, to czekamy. Wraz z wójtem zaczynamy wspólne
przedsięwzięcie w sprawie dokumentacji na Wikielec, czekamy co z tego wyniknie, wtedy
nawiążemy rozmowy. Jeśli to nie będzie miało charakteru bruku, asfaltu, tylko szrutru, to
możemy to wspólnie realizować. Zdaniem Burmistrza Nadleśnictwo jest otwarte na rozmowy.

e) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok
Rada Miejska w obecności 18 radnych - przy 15 głosach ,,za” i 3 wstrzymujących podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok
Uchwała Nr XXXIII/284/16 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok
stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2016-29
Zmiana quorum – doszedł radny Andrzej Pankowski
Skarbnik Miasta Ewa Moszczyńska szczegółowo omówiła uchwałę na komisjach
poprzedzających sesję; ponadto zawierała ona uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian
w
wieloletniej
prognozie
finansowej miasta na lata 2016-29

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
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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 XXXIII/285/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta na lata 2015-29 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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 na 2016 rok

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów

Pozytywnie bez
poprawek

Pozytywnie bez
poprawek

Pozytywnie
bez poprawek

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Uchwała XXXIII/286/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym
formom wychowania przedszkolnego, szkołom, prowadzonym na terenie Gminy
12
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Miejskiej Iława oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania

Uchwałę szczegółowo na komisjach poprzedzających sesję omówiła Dyrektor MZOSiP Renata
Kamińska
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów

ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji

niepublicznym

innym

formom

przedszkolom,
wychowania

przedszkolnego, szkołom, prowadzonym
na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz

pozytywnie
przy 1 głosie
przeciwnym

trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 18 głosach ,,za” i 1 przeciwnym podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym
formom wychowania przedszkolnego, szkołom, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej
Iława oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała XXXIII/287/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, prowadzonym na terenie
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Gminy Miejskiej Iława oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania stanowi załącznik nr 9 do protokołu

d) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Uchwałę szczegółowo na komisjach poprzedzających sesję omówił Kierownik Wydz. GMK
Wiesław Pieńczewski, ponadto zawiera uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Iława

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było
Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława

Uchwała XXXIII/ 288/16 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Iława stanowi załącznik nr 10 do protokołu

e) dyżurów radnych na I półrocze 2017
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że uchwałę omawiano na komisjach
poprzedzających sesję -ponadto zawiera uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

dyżurów radnych na I półrocze 2017

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w sprawie dyżurów
radnych na I półrocze 2017

Uchwała XXXIII/289/16 w sprawie dyżurów radnych na I półrocze 2017
stanowi załącznik nr 11 do protokołu

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2017 rok
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że uchwały nie opiniowano na
Komisjach- w toku obrad komisje ustalały plany a pozostali radni otrzymali je na maila
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady
Miejskiej w Iławie na 2017 rok

Nie opiniowano

Komisja
Problematyki
Społecznej

Nie
opiniowano

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów
Nie
opiniowano

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2017 rok
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Uchwała XXXIII/290/16 w sprawie stanowi zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w
Iławie na 2017 rok załącznik nr 12 do protokołu
g) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że uchwałę omawiano na komisjach
poprzedzających sesję -ponadto zawiera uzasadnienie
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
na 2017 rok

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok

Uchwała XXXIII/291/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok
stanowi załącznik nr 13 do protokołu

h) zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że uchwały nie opiniowano na
Komisjach- w toku obrad komisje ustalały sprawozdania a pozostali radni otrzymali je na
maila
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

16

Protokół Nr XXXIII/16
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 19 grudnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczeg
o, Budżetu i
Finansów

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

pozytywnie
jednogłośnie

zatwierdzenia sprawozdań rocznych z
działalności

stałych

Komisji

Rady

Miejskiej w Iławie

Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 19 głosach za podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Iławie

Uchwała XXXIII/292/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności stałych
Komisji Rady Miejskiej w Iławie stanowi załącznik nr 14 do protokołu

i) strategii rozwoju sportu w Mieście Iława na lata 2017- 2025
Uchwałę szczegółowo na komisjach poprzedzających sesję omówił Zastępca Dyrektora
ICSTiR Krzysztof Mądry, ponadto zawiera uzasadnienie.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

strategii rozwoju sportu w Mieście
Iława na lata 2017- 2025

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja
Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

pozytywnie przy
1 głosie
wstrzymującym

pozytywnie
przy 2 głosach
wstrzymujący
ch

pozytywnie przy
2 głosach
wstrzymujących
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Rada Miejska w obecności 19 radnych – przy 16 głosach za i 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących
podjęła uchwałę sprawie strategii rozwoju sportu w Mieście Iława na lata 2017- 2025
Uchwała XXXIII/293/16 w sprawie strategii rozwoju sportu w Mieście Iława na lata 2017- 2025
stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 4) Załącznika nr 5 (Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie) do
Statutu Miasta Iławy, Burmistrz przedłożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności :
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli
udział między innymi w:

• podsumowaniu Góry Grosza w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2
• spotkaniach organizacyjnych, spotkaniu z Władysławem Kałudzińskim dot. Zjazdu
Internowanych z okazji XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, który odbył się
10.12.2016 r.
• spotkaniu organizacyjnym w sprawie przyznania nagrody Burmistrza „Bratnia Dłoń”
• Gali „Bratnia Dłoń”
• mikołajowym strojeniu choinki na placu przed ratuszem wraz z dziećmi z iławskich szkół
i przedszkoli
• spotkaniu opłatkowym w Stowarzyszeniu Iławskiego Klubu „Amazonki”
• Komisji Zapomogowej dla pracowników oświaty
• Wernisażu wystawy w Galerii „Na wprost”
• Jubileuszowym Koncercie Chóru Camerata, z okazji jego 30-lecia
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• Spotkaniu z Ewą Kołodziejczak z ZDZ Iława
• spotkaniu z dziećmi – iławskimi trojaczkami
• Spotkaniu Wigilijnym w Stowarzyszeniu Promyk
• Wieczerzy Wigilijnej w MOPS-ie z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Iławie
• Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
• Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów
• Obchodach Dni Honorowego Dawcy krwi
• Spotkaniu Wigilijnym w Zakładzie Komunikacji Miejskiej
• Konferencji „Mieszkanie Plus w samorządach. Od intencji do inwestycji”, organizowanej
przez BGK Nieruchomości
• spotkaniu ze Zbigniewem Bączkiem w sprawie przyszłości inwestycyjnej terenów przy
„Leśnej”
• spotkaniu z Rafałem Polańskim dot. podsumowania działalności WOPR-u w 2016 roku
• spotkaniu z Komisją mieszkaniową dot. kolejnej edycji przydzielenia mieszkańcom miasta
mieszkań socjalnych i komunalnych
• wyjeździe do WFOŚiGW w Olsztynie w sprawie uzgodnień dot. projektów konkursowych
z RPO
• spotkaniu z Eugeniuszem Dębińskim dot. umówienia bieżącej działalności Związku
Inwalidów Wojennych
• spotkaniu z Krzysztofem Słowińskim, Dyrektorem Parku Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie

oraz Ewą Wiśniewską, Dyrektor

Iławskiego Centrum Kultury w sprawie organizacji Festiwalu Filmu Przyrodniczego
• spotkaniu z Andrzejem Prus w sprawie cywilizacji pruskiej, Grodziska, a także
ewentualnej konferencji
• spotkaniu z Anetą Sakowską z firmy Nord Partner, a także pracownikami jednostek
podległych urzędowi w sprawie ubezpieczenia na życie
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• spotkaniu z biurem projektowym z Gdańska w sprawie negocjacji dot. wykonania
dokumentacji na skwer Żeromskiego
• wyjeździe studyjnym z Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego
Lublin, Piaski, Ożarów Mazowiecki oraz Milanówek
• seminarium Biblioteka Nowa IV „Otwarta, demokratyczna przestrzeń usługowa – czyli
o architekturze bibliotek, które odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Wydział Komunikacji Społecznej

1. W dniach 01-05.12.2016 r. trwały przygotowania do Gali ”Bratnia Dłoń”, która odbyła się
w dn. 05.12.2016 r. w Kinoteatrze „Pasja”. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta
przyznał Złote Statuetki oraz nagrody za szczególne osiągnięcia na rzecz pracy z osobami
z niepełnosprawnościami. Nagrodami Burmistrza Miasta zostały odznaczone: Anna
Caban, Tomasz Sławiński i Stowarzyszenie „Promyk”. Złote Statuetki otrzymali: Lech
Żendarski, Czesława Jussel oraz Stanisław Piasek.
2. W dniach

06., 09. i 10.12.2016 r. zorganizowane zostały grudniowe wycieczki

z przewodnikiem Dariuszem Paczkowskim.
06.12. – Mikołajkowo po Iławie – legendy i historie związane z Św. Mikołajem,
09.12. – Historia Iławy dla najmłodszych,
10.12. – Przedświąteczne spotkanie z przewodnikiem.
3. Wydział Komunikacji Społecznej ze współpracy z Dariuszem Paczkowskim przygotowuje
dla dzieci z Iławy, spotkania w okresie międzyświątecznym pt. „Świąteczne kreatywne
inspiracje LEGO” . W programie spotkań zajęcia takie jak: kreatywna gra z Lego, lepienie
Lego Bałwana, Lego Historie o tym jak powstał Ratusz i Czerwony Kościół oraz „Do you
speak Lego” - lekcja angielskiego wykorzystaniem Lego klocków. Zajęcia odbywać się
będą w dniach 28.12 – 29.12.2016 w Sali konferencyjnej ICK.
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4. Trwają także przygotowania do okresu świątecznego. Wysyłane są kartki świąteczne,
nagrywane życzenia w radiu oraz wysyłane do publikacji w lokalnej prasie.
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu

1.

W dn. 30.11.2016 r. podpisany został protokół przekazania dokumentacji dla
przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie ścieżek rowerowych łączących miasto Iława
i gminę Iława– Iława-Kamień”.
Dokumentację wykonała Pracownia projektowa BIN inż. Bogdan Motyliński.
Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 17 220,00 zł.

2.

W dn. 30.11.2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski wydał decyzję, pozwolenie na
budowę dla zadania polegającego na: „ zagospodarowaniu turystycznym brzegów rzeki
Iławki i jeziora Iławskiego”. Decyzja obejmuje budowę instalacji elektrycznych,
oświetleniowych

i telekomunikacyjnych leżących w obrębie mostu kolejowego na

działkach należących do PKP.

3.

W dn. 30.11.2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski, wydał pozwolenie na budowę
w ramach zadania: „Rewitalizacja lasu komunalnego przy ulicy Sienkiewicza”,
obejmujące budowę ciągu pieszego i pieszo-rowerowego, sieci elektroenergetycznej w
zakresie oświetlenia terenu, zasilania szafek monitoringu w pasie drogi krajowej
nr 16 - ul. Sienkiewicza w Iławie.

4.

W dn. 05.12.2016 r. podpisano protokół przekazania dokumentacji dla zadania:
„

Zagospodarowanie

terenu

ogródków

działkowych

„Nad

Iławką”

wraz

z

doprowadzeniem mediów przy al. Jana Pawła II w Iławie”. Wykonany przez Pracownię
Projektową D3 Rafał Wrzosek.
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Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 5 535, 00 zł.
5.

W dn. 06.12.2016 r. wpłynęło zgłoszenie o zakończonych robotach budowlanych dla
zadania: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do terenów inwestycyjnych
w Iławie”. W dniu 20.12.2016 r., przeprowadzony zostanie odbiór końcowy inwestycji.

6.

W dn. 12.12.2016 r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji na budowę
łącznika od ulicy Gdańskiej z ul. Chełmińska.
Wykonawcą projektu była firma „BPT” spółka z o.o. Bartąg.
Projekt został wykonany za kwotę 17.717,50 zł.

7.

W dn. 12.12.2016 r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji na budowę
fragmentu ulicy Kolejowej.
Wykonawcą projektu była firma „BPT” spółka z o.o. Bartąg.
Projekt został wykonany za kwotę 27.217,50 zł.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W dn. 02.12.2016 r. w Klubie Aktywności "Junior" odbyła się impreza andrzejkowomikołajkowa. Dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach, tańcach i wróżbach. Dla
wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek.
2. W dn. 03.12.2016 r. odbyła się kampania „Biała Wstążka”, której celem była walka z
przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Akcję drzwi
otwartych organizował Urząd Miasta Iławy – Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie wraz z Komendą Powiatową Policji w Iławie.
3. W dn. 03.12.2016 r. odbył się „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej”, którego celem było
rozwijanie sprawności ruchowej, postawy „fair play”, kształtowanie poprawnej postawy
podczas współzawodnictwa. Turniej zorganizowany został przez Urząd Miasta Iławy –
Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz Iławskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji.
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4. W dn. 09.12.2016 r. czterech pracowników Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień
i Pomocy Rodzinie wzięło udział w szkoleniu w zakresie zlecania i realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, które zostało zorganizowane przez Starostę
Powiatu Iławskiego. Szkolenie poświęcone było nowym wzorom ofert, umów i sprawozdań
określonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia
2016 r.
5. W Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie odbywają się zajęcia
pozalekcyjne Klubu Aktywności "Junior" i Klubu Młodzieżowego. Zajęcia dla najmłodszych
uczestników odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 17:00 i obejmują
zarówno pomoc w odrabianiu lekcji jak i zajęcia tematyczne: plastyczne, z elementami
socjoterapii, muzyki i

tańca, zajęcia rekreacyjne, korekcyjno - kompensacyjne. Dla

młodzieży zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 17:00 - 19:00.
6. W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży z iławskich
szkół:
- "Poznajmy się lepiej" - 4 klasy
- "Nie dla używek" - 4 klasy
- "Cyberprzemoc" 4 klasy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W dn. 08.12.2016 r. w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Iławie odbyło się spotkanie
opłatkowe dla Stowarzyszenia Diabetyków, na którym podopieczni Świetlicy Środowiskowej
MOPSIK zaśpiewali świąteczne piosenki oraz kolędy. Występ w wykonaniu dzieci był wstępem
do rozpoczęcia spotkania.
Iławskie Centrum Kultury
1. W dn. 02.12. 2016 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbyło się spotkanie z Krzesimirem Dębskim
autorem książki „Nic nie jest w porządku. Wołyń moja rodzinna historia”. Spotkanie
połączone było z koncertem Anny Jurksztowicz.
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2. W dn. 3.12.2016 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbyły się „Mikołajki z Iławskim Centrum
Kultury”.

W ramach tej imprezy odbył się również spektakl teatralny „O Rybaku i

Złotej Rybce” w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Lalek.
3. W dn. 10.12.2016 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Represjonowanych. Impreza odbyła się
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w 35
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W ramach imprezy odbyło się Spotkanie pod
Zakładem Karnym , inscenizacja stanu wojennego, wystawa IPN na placu przy Urzędzie
Miasta, Msza Święta w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego, program artystyczny w
Kinoteatrze „Pasja” w wykonaniu młodzieży z ZSO oraz barda solidarności Antoniego
Filipkowskiego.
4. W dn. 11.12.2016r. w Kinoteatrze „Pasja” odbył się Koncert Jubileuszowy Chóru
Camerata – „Wolfgang Amadeus Mozart Missa Brevis In D”. Gościnnie wystąpił również
chór Appasjonata oraz Orkiestra Chamber z Olsztyna.

W dyskusji na powyższym głos zabrali:
Radna Elżbieta Prasek zapytała o negocjacje z biurem projektowym z Gdańska w sprawie
wykonania dokumentacji na skwerze Żeromskiego. Czy nie było dokumentacji, przetargów?
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska odpowiedziała, że był ogłoszony konkurs
architektoniczny na zagospodarowanie skweru Żeromskiego, lecz nie przyznano pierwszej
nagrody. Nie nabyto praw do żadnej pracy konkursowej. Projekt, który się spodobał należy do
biuro projektowego z Gdańska, które nie została dopuszczone do konkursu. Teraz prowadzone
są z nimi rozmowy, negocjacje się już odbyły: dokumentacja wyjdzie taniej niż gdyby wygrali w
konkursie. Dokumentacja zostanie zrobiona na podstawie pracy, która według sądu
konkursowego była najładniejsza. Dokumentacja zostanie wykonana chyba we wrześniu 2017
roku.
Radny Ryszard Kabat zapytał, czy Żeromski zostaje.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska odpowiedziała, że tak, zmieni się tylko otoczenie.
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Ad .7. Interpelacje i zapytania radnych
Radna Anna Zakrzewska poprosiła o postawienie kilku ławek na ul. Mickiewicza, bo
potrzebowałyby tego osoby starsze, które spacerują nad Małym Jeziorakiem. Zapytała także, co
z wnioskiem mieszkańca Iławy na temat nagrań z sesji.
Radny Tadeusz Lotz na zdjęciach pokazał pełną dziur, kałuż ulicę Wojska Polskiego, która w
części od rozjazdu cegielnia-lokomotywownia do wjazdu do lokomotywowni, zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, kto jest zarządcą drogi.
Radny Tadeusz Lotz powiedział, że droga leży w mieście, ale nie jest miejska. Głos ratusza
może dla starostwa miałby większe znaczenie, niż głos pojedynczego radnego.
Co więcej, kierowca jadąc od Radomna nie jest w stanie odczuć, kiedy most ten powinien
pokonać. Tam jest zwężenie drogi, pierwszeństwo ma kierowca jadący od Iławy, a ten od
Radomna praktycznie nie ma pojęcia, kiedy ruszyć. Tam jest znikoma widoczność. Droga
powinna być wyrównana, a zaraz za mostem powinno być szerokie pobocze. Nie możemy czekać
na tragedię. Radny temat ten poruszał 20 miesięcy temu, jedyną odpowiedzią od PZD było to, że
mają to na uwadze, będą ujmować to w dalszych planach, albo że nie mogą rozwiązać problemu
wody, bo tam jest woda – kuriozum. Radny zwrócił się o odpowiedź na piśmie i poprosił o
podjęcie działań w tej sprawie.
Interpelacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu
Radna Ewa Jackowska zaznaczyła, że składa interpelację pisemną w sprawie umieszczania na
stronie BIP Miasta Iławy linku z nagraniami z sesji oraz w sprawie terminu realizacji placu zabaw
z budżetu obywatelskiego, a także terminu spotkania z wnioskodawcą tego projektu. Zapytała
także, co się dzieje w kwestii ulicy Odnowiciela, która jest dewastowana w czasie budowy.
Poprosiła, by umieścić tam choćby płyty betonowe, aby zapewnić przejazd mieszkańcom
W/w interpelacje stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przypomniał, że interpelacje pisemne powinny
być składane na 7 dni przed sesją.
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Radny Włodzimierz Harmaciński, nawiązując do wypowiedzi radnego Lotza, powiedział, że
ul. Wojska Polskiego to droga powiatowa, zawiaduje nią Powiatowy Zarząd Dróg.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że to czas na zadawanie pytań, a co
do drogi radny będzie się mógł wypowiedzieć przy następnym punkcie.
Radny Włodzimierz Harmaciński poprosił o informację na piśmie w sprawie wydatków
Urzędu Miasta i jednostek miejskich na media za 2016 rok. Radnego zaniepokoiła także sytuacja
drzew na skwerze przy Galerii Jeziorak. Pytał, czy ktoś nadzoruje tamtejsze prace, bo tam
następuje ich dewastacja. Dodał, że ciężki sprzęt zagęści ziemię, co spowoduje uschnięcie
istniejących drzew. Zapobiegawczo powinno położyć się tam maty.
Radny Roman Brzozowski zapytał, czy burmistrz nie rozważa ogłoszenia konkursu na
wykupienie szpalty, strony w jakieś gazecie z informacjami dla społeczeństwa, które nie korzysta
z Internetu.
Radna Elżbieta Prasek przypomniała, że 2016 rok to rocznica powstania chóru Camerata.
Zasugerowała, że miasto nie uczciło tego w sposób dostateczny. Radna podziękowała chórowi za
pracę. Spytała także, czy przewidziany jest jeszcze koncert chóru, być może na koniec roku, bo
na ostatni nie dostała zaproszenia.
Radny Janusz Zaborowski poinformował, że przy jednostce OSP w Iławie jest zatkana
kanalizacja i trzeba coś zrobić z tamtejszymi kałużami, które występują cyklicznie.
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Miasta Adam Żyliński, w odniesieniu do wypowiedzi radnego Zaborowskiego,
powiedział, że droga ta jest efektem likwidacji „Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego”. Tam jest 56 właścicieli. Miasto jest bezradne. To nie jest problem zatkanej kanalizacji, tylko od nowa
skonstruowania tej drogi.
Burmistrz powiedział, że ostatni koncert chóru był wspaniałym uhonorowaniem rocznicy,
a co do zaproszeń to chór był organizatorem i to on wysyłał zaproszenia. Miasto ogromnie
wspiera chór. W kwestii mediów - to pan Bartosz Kluba udostępniał w całości przebieg sesji,
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płaciliśmy symboliczne pieniądze za retransmisję. Burmistrz nie wie, co jeszcze można zrobić
i w czym tkwi problem z nagraniami.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przypomniał, że takie sprawy leżą w gestii
sekretarza miasta.
Zastępca Miasta Mariola Zdrojewska dodała, że dostała wniosek jednego z mieszkańców, by
był odnośnik na stronie miasta do strony pana Kluby z nagraniami z sesji. Trzeba się nad tym
zastanowić, czy ma to być wgrane na stronie urzędu, czy w postaci linku do innej strony.
Niedługo wnioskodawca uzyska odpowiedź w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański uzupełnił, że wnioskodawca otrzymał odpowiedź,
że sprawa została odpowiednio przekazana do sekretarza i jest w toku.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński przypomniał, że partnerem w tych rozmowach jest pan
Kluba. W odpowiedzi na pytanie radnej Jackowskiej o placu zabaw powiedział, że była ogromna
koncentracja na wnioskach. Cały wydział PIM-u zajmował się uzupełnianiem i konstruowaniem
wniosków. Budżet obywatelski to obietnica, dana zwycięzcom, z którymi się spotkamy
i skonsultujemy, jak i drugiemu miejscu – nikt się z tego nie wycofuje, to tylko permanentny brak
czasu. Potrzebny jest do tego Wydział Techniczno-Inwestycyjny. Co do ulicy Odnowiciela,
burmistrz podtrzymuje swe stanowisko. Cały ciąg ma dwa charaktery: technologiczny,
obsługujący teren budowy oraz drugi - przynależny, jeszcze niezabudowany, który stoi przy
budynkach. Ten ciąg wolny jest zastawiany. Wbrew opinii Zespołu ds. Bezpieczeństwa na
Drogach burmistrz wydał decyzję o postawieniu zakazu zatrzymywania się i postoju. Dodał, że
nie może być teraz mowy o docelowym utwardzeniu drogi.
Radna Ewa Jackowska odpowiedziała, że chodzi tylko o płyty betonowe na czas budowy
i powinno to się robić na koszt dewelopera.
Radna Elżbieta Prasek dopytała o termin ukończenia tamtejszych prac, czy będzie trwało to
jeszcze z 2 lata.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że nikt nie obiecywał, że ulica Odnowiciela
zostanie skończona przed upływem 2 lat. Będziemy ją naprawiać, monitorować. Obowiązuje
pewna kolejność.
Odnośnie ulicy Wojska Polskiego Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że miasto od 2
lat próbuje przejąć od starostwa drogi powiatowe w mieście, oprócz tych przelotowych, które są
uzupełnieniem dróg powiatowych w terenie. Zaś ulica Wojska Polskiego jest przykładem takiej
ulicy. Miasto może jedynie liczyć, że w przeciągu następnych lat zostanie ona zrobiona,
zwłaszcza że ma strategiczny charakter, a jej stan obecnie jest fatalny.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poprosił o zabranie głosu w tej sprawie radnego
Harmacińskiego.
Radny Włodzimierz Harmaciński powiedział, że w tamtym miejscu istnieje olbrzymi problem
i to od lat. Dodał, że łatwiej było jak „Zakłady Ziemniaczane” jako zakład państwowy miał
zalewisko w swej opiece. Dziś zalewisko jest bezpańskie, a „Chemirol” nie jest nim
zainteresowane. Przy wydawaniu pozwolenia wodno-prawnego radny starał się, by zajęto się
zalewiskiem. Właściciel chciał nawet wykupić te działki prywatne, ale niektórzy mieszkańcy
postawili zbyt wygórowane ceny. Tam są nierozwiązane stosunki wodne, a w kontekście
„Zakładu Ziemniaczanego” wodno-ściekowe. Do lat 60.-70., nim postała ta droga, bo kiedyś
droga wylotowa szła przez „Zakłady Ziemniaczane”, to był rów od Jezioraka poprzez działki do
jeziora Lonkier i to był kanał pod torami, rów w formie krytego kanału. „Zakłady Ziemniaczane”
sobie to uwłaszczyły i traktują to jako kanał ściekowy. Obecny właściciel przejął to wszystko i też
ma prawo własności. Stworzył się ogromny problem. Prawo zakazuje przesyłania ścieków takimi
urządzeniami. To zalewisko musi istnieć, bo kierowane są do niego ścieki opadowe, ścieki ze
Stacji Uzdatniania Wody. „Chemirol” powinien zaś uregulować swoją gospodarkę ściekową.
Droga wielokrotnie była naprawiana, ale ciągle siada. Wszystkie strony musza siąść do rozmów i
zająć się tą sprawą.
Zastępca Burmistrza Mariola Zdrojewska powiedziała, że przyjrzy się sprawie ławek wzdłuż
ścieżek na ulicy Mickiewicza należących do miasta.
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński dopytał radnego Brzozowskiego, czy chce odpowiedzi na
piśmie.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że chce po prostu wiedzieć, czy jest to rozważane, czy
będzie jakiś przetarg i nie dotyczy to tylko środków pisanych.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński zaznaczył, że czerpiąc z działania powiatu, publikacje typu
„Życie powiatu” przekraczają możliwości finansowe miasta.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński obiecał, że przyjrzy się inwestycji przy Galerii Jeziorak.
Wyraził zadowolenie, że powstanie tam fontanna.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański dodał, że odpowiedzi w sprawie wydatków na
media nie uzyska się w tym momencie, bo to trzeba policzyć.

Ad 9. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej w terminie, o
którym mowa w Statucie Miasta Iławy nie wpłynął wniosek mieszkańca.
Ad 10. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapowiedział, że kolejną sesję planuje 30 stycznia
o godzinie 12.00.
Radny Roman Brzozowski poprosił członków komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu
i Finansów o pozostanie po sesji, bo chciałby porozmawiać o powołaniu 2 podkomisji: jednej w
sprawie zwolnień i pomocy publicznej na terenie Iławy stanowiącej regionalną pomoc
inwestycyjną, a drugiej w sprawie opracowaniu projektu uchwały o trybie prac nad projektem
uchwały budżetowej.
Radny Edward Bojko podziękował radnemu Harmacińskiemu za aktywność na sesji.
Radny Wiesław Burdyński podziękował za podjęcie sprawy pomnika smoleńskiego
i wygospodarowanie pieniędzy, terenu oraz za organizację rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego.
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Przewodniczący Rady Wojciech Szymański złożył wszystkim życzenia świąteczne, a Burmistrz
Miasta Adam Żyliński zaprosił na spotkanie wigilijne po sesji.

Ad. 11. Zamkniecie obrad XXXIII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 1130 zamknął sesję .
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji

Protokołowała:
Danuta Drozdowska
Ewelina Pesta

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szymański
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