Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/292/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /DZ.U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm./ oraz
§ 8 ust.3, 5 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Iławy /Dz.Urz.Woj. WarmińskoMazurskiego z 2012 r. poz. 608 /, Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdania z pracy Komisji:
1) Rewizyjnej za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
2) Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów za 2016 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
3) Problematyki Społecznej za 2016 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,
4) Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za 2016 rok stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Iławie
mgr Wojciech Szymański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/292/16
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Miejskiej w Iławie ZA

ROK 2016 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iławie została powołana Uchwała Nr III/6/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.
i kolejny rok pracowała w niezmienionym, pięcioosobowym składzie:
1. Jerzy Sochacki -przewodniczący komisji
2. Ewa Jackowska
3. Robert Kowalewski
4. Jerzy Płuciennik
5.

Grzegorz Przytuła – zastępca przewodniczącego

W 2016 r. Komisja pracowała w oparciu o roczny plan, w ramach którego przeprowadzono 8 kontroli i 9
posiedzeń. Kontrole dotyczyły:
realizacji zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
działalności MOPS w zakresie form i skali udzielanej pomocy
funkcjonowania i wydatków w Wydziale Organizacyjno- Obywatelskim
wydatków i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
procedur zamówień publicznych na podstawie kilku wybranych postępowań
funkcjonowania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym-sprzedaż mienia za I półrocze 2016
roku
zaleceń pokontrolnych w ICK
funkcjonowania Wydziału Bieżącego Utrzymania
Podczas kontroli komisja zapoznawała się z dokumentacją,

będącą przedmiotem kontroli jak również

z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w wydziałach lub jednostkach. Wyjaśnienia były
udzielane na bieżąco przez kierowników jednostek kontrolowanych, a zalecenia pokontrolne i sugestie
przekazywane Burmistrzowi. Zazwyczaj były to wnioski lub zalecenia, których realizację ocenić można będzie
podczas kolejnej kontroli w tej samej jednostce lub wydziale.
Komisja Rewizyjna dokonała również oceny wykonania budżetu miasta na podstawie przedłożonego przez
Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015. Jego analiza pozwoliła stwierdzić, że zostało
ono przygotowane w sposób rzeczowy, przejrzysty ze szczególnym uwypukleniem wszystkich składowych
elementów budżetu miasta za 2015 rok. Komisja analizując wykonanie budżetu kierowała się, przede wszystkim
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Miejskiej w Iławie ZA

ROK 2016 rok

kryteriami gospodarności, celowości oraz rzetelności jak i legalności. W oparciu o opinię przedstawiono wniosek
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2015 rok.
Na liczbę posiedzeń miały wpływ również 4 skargi zlecane Komisji uchwałami Rady Miejskiej, celem
zbadania zawartych w nich zarzutów. Skarga jednej z mieszkanek dotyczyła braku odpowiedniego oznakowania
i ustawienia słupków zabezpieczających przy jej posesji. Komisja po zapoznaniu się z argumentami skarżącej
i wyjaśnieniami strony burmistrza, uznała skargę za bezzasadną.
Drugą skargę złożył zarząd i współwłaściciele wspólnoty mieszkaniowej. Dotyczyła ona

opieszałego

działania spółki ITBS-ZGL w temacie eksmisji uciążliwego- zdaniem skarżących- współlokatora. Po zapoznaniu
się z wyjaśnieniami Prezesa komisja zarekomendowała radzie uznanie skargi za bezzasadną.
Kolejna skarga na przewlekłe działanie MOPS została uznana przez komisję za bezzasadną. Jednak
Komisja Rewizyjna zwrócił uwagę. aby w przyszłości dołożono wszelkich starań, aby sprawy petentów załatwiane
były niezwłocznie.
Kolejna skarga dotycząca braku interwencji przy wycince konarów drzewa z uwagi na doprecyzowanie
zarzutów przez skarżących, została wycofana z dalszego procedowania z uwagi na niewłaściwość Komisji
Rewizyjnej do jej rozpatrzenia.
Powyższe rozstrzygnięcia w/w skarg komisja rekomendowała Radzie Miejskiej, przygotowując odpowiednie
projekty uchwał.
Przyjęty plan pracy na 2016 rok komisja zrealizowała w 100% podczas 17 sprawnie przebiegających
posiedzeń.
Frekwencja w minionym roku wyniosła 93,75%.

Przewodniczący Komisji
/-/Jerzy Sochacki

Iława, grudzień 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/292/16
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
za 2016 rok
Komisja od początku kadencji działa w niezmienionym, powołanym Uchwałą
Nr III/7/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku, siedmioosobowym składzie:
Roman Brzozowski
Ewa Jackowska
Ryszard Kabat
Janina Okołowska
Jerzy Płuciennik
Grzegorz Przytuła
Jerzy Sochacki
Na stanowisko przewodniczącego powołano Uchwałą Nr I/3/14 pana Romana
Brzozowskiego,

na

pierwszym

posiedzeniu

komisji

dokonano

wyboru

wiceprzewodniczącej zespołu pani Janiny Okołowskiej.
Komisja realizowała w 2016 roku plan pracy przyjęty przez Radę Miejską na VIII
sesji w dniu 14 grudnia 2015r. W tym celu odbyła 16 posiedzeń, podczas których
zrealizowała tematy wynikające z przyjętego planu pracy.
W kadencji 2014-2018 do tej pory komisja odbyła 34 posiedzenia - w tym 11
posiedzeń wspólnych komisji problemowych.
Komisja pracując merytorycznie wyraziła opinię do około 110 projektów uchwał
oraz sformułowała szereg wniosków dotyczących w większości zmian budżetowych.
Tematyka spraw była różna i obejmowała problemy dotyczące Gminy Miejskiej
Iława. Podczas kolejnych posiedzeń komisja wysłuchała informacji na następujące
tematy:
1) Omówienie inwestycji aktualnie realizowanych w mieście, jak i inwestycji
nowych, przewidzianych do realizacji w 2016 roku, ich zakres rzeczowy i
finansowy jak i źródła ich finansowania oraz zasady przeprowadzania
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przetargów na świadczenie usług w zakresie remontów jak i inwestycji
dotyczących ulic miejskich.
2) Informacja na temat mienia komunalnego- prezentacja i zamierzenia
3) Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie – prezentacja spółki, analiza sytuacji
finansowej za 2015 rok z porównaniem z 2014 rokiem oraz plany na 2016 r.
4) Iławskie Wodociągi” Sp. z o.o. – prezentacja spółki, analiza sytuacji finansowej za
2015 rok z porównaniem z 2014 rokiem oraz plany na 2016 r.
5) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
6) Informacja o ulgach, zwolnieniach, obniżkach zastosowanych w 2015 roku w
należnościach podatkowych i niepodatkowych stanowiących dochody budżetu
Miasta Iławy.
7) ITBS-ZGL Sp. z o.o.- analiza gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy
oraz sytuacji finansowej spółki; za I kwartał 2016 roku i zamierzenia dalsze
spółki na 2016 rok.
8) Działania obecne oraz inne propozycje rozwiązań zmierzających do zmniejszenia
zaległości finansowych z tytułu opłat za gminne lokale mieszkalne.
9) Kierunki promocji miasta- wizja Burmistrza oraz plany na 2016 rok
10) Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
11) Analiza wydatków dotyczących wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych
Miasta Iławy wg stanu na 30.06.2016 r.
12) Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki publicznej oraz Iławskiego
Centrum Kultury za okres 9 miesięcy 2016 roku oraz zamierzenia na 2017 rok
13) Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 oraz projektu
budżetu miasta na 2017 rok – wypracowanie opinii i wniosków Komisji
14) Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 oraz
projektu budżetu miasta na 2017 rok z uwzględnieniem autopoprawek
Burmistrza Miasta i zgłoszonych wniosków Komisji Rady Miejskiej
Wspólne posiedzenia zwołane były w celu omówienia projektów uchwał w
sprawach:
a) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
rewitalizacji dla miasta Iława do roku 2023
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b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta w jednostce planistycznej B
c) wprowadzenie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „ Program polityki
zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko zakażeniom pneumokokowym
wśród dzieci dwuletnich terenu Miasta Iławy”
d) przyjecie zmian Lokalnego Programu rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku
2023
e) stawek podatku od nieruchomości
f) 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
g) zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul Wyszyńskiego
h) obciążenia nieruchomości położnych przy ulicy Kościuszki
i) zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zarzutów zawartych w skardze na
bezczynność Urzędu Miasta
j) wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
k) omówienie przez Burmistrza Miasta Projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-29 oraz projektu uchwały budżetowej na 2016 rok i
analiza projektu uchwały budżetowej.
l) Prezentacja stanowiska Burmistrza Miasta po zapoznaniu się z opiniami do
projektu uchwały budżetowej przedłożonymi po pierwszym wspólnym
spotkaniu Komisji Rady Miejskiej.
Członkowie komisji wykazywali szczególnie duże zaangażowanie w omawianych
zagadnieniach, obrady przebiegały bardzo sprawnie. Tematy z planu pracy komisji
zostały w pełni zrealizowane. Średnia frekwencja wyniosła około 91,9 %

Przewodniczący Komisji
/-/Roman Brzozowski
06 grudnia 2016 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/292/16
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Problematyki Społecznej
za 2016 rok
Komisja od początku kadencji działa w stałym, powołanym Uchwałą Nr –III/7/14 z
dnia 15.12.2014 roku, siedmioosobowym składzie. Przez cały sprawozdawczy rok Komisja
działała w składzie:
1. Burdyński Wiesław
2. Harmaciński Włodzimierz
3. Lewandowska Elżbieta
4. Milewski Stanisław
5. Pankowski Andrzej
6. Zaborowski Janusz
7. Zakrzewska Anna

Na I sesji Uchwałą Nr I/3/14 na stanowisko przewodniczącego powołano
Andrzeja Pankowskiego, na pierwszym posiedzeniu komisji wiceprzewodniczącym
został wybrany Wiesław Burdyński.
Tematyka związana z pracą Komisji zawarta w Statucie Miasta związana jest
z przestrzeganiem zasad współżycia społecznego, problemów związanych z rodziną, opieką
społeczną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną przeciwpożarową,
lokalnym

transportem

publicznym,

organizacją

ruchu

drogowego,

wspieraniem

i upowszechnianiem idei samorządowej, współpracą z organizacjami samorządowymi,
ochroną zdrowia oraz sprawami związanymi z ochroną środowiska naturalnego,
Komisja pracowała w oparciu o roczny plan pracy przyjęty przez Radę Miejską na VIII
sesji w dniu 14 grudnia 2015 roku, opiniowała sprawy będące przedmiotem obrad sesji oraz
formułowała wnioski. W posiedzeniach komisji brały udział osoby przygotowujące
merytorycznie materiały ujęte w tematyce posiedzeń. Na posiedzeniach komisji omawiano
tematy zgodnie z planem pracy, analizowano i rozpatrywano materiały sesyjne oraz pisma
mieszkańców do rady.
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Głównymi tematami, którymi zajmowali się członkowie komisji były między innymi:
Informacja o działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście w 2015r.
Ocena stanu porządku publicznego w mieście.
Działania podejmowane przez miasto w zakresie obrony cywilnej
Realizacja polityki mieszkaniowej w mieście. Ocena zasobów komunalnych.
Stan techniczny ulic, chodników, ścieżek rowerowych w mieście oraz stan
oświetlenia w miasta – możliwości modernizacji.
Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego. Organizacja imprez kulturalno –
oświatowych.
Stan polityki prorodzinnej realizowanej na terenie miasta. Instrumenty możliwe
do wdrożenia przez samorząd lokalny.
Bezpieczeństwo dzieci w szkołach i w obrębie szkół przed nowym rokiem
2016/2017.
Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do obsługi osób
niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi (wózki).
Stan oraz warunki funkcjonowania targowiska miejskiego.
Stan bezpieczeństwa pożarowego w mieście.
Komisja zrealizowała plan pracy Komisji z wyjątkiem tematu: „Formy opieki nad
dziećmi i młodzieżą pozbawioną opieki rodzicielskiej”, który po zmodyfikowaniu
omówiony zostanie w 2017 roku.
Od początku kadencji 2014-2018, odbyło się 31 posiedzeń, w tym 11 wspólnych z
pozostałymi komisjami. Natomiast w 2016r. przeprowadzono 14 posiedzeń w tym 5
wspólnych, odbyły się również 3 spotkania wyjazdowe:
do schroniska zwierząt w Iławie,
na plażę miejską na ul. Kajki
do nowo oddanego budynku Sądu Rejonowego w Iławie.
Jak co roku, również i w tym, przedmiotem obrad komisji była analiza projektu budżetu
miasta na kolejny rok z wypracowaniem opinii i wniosków, zaopiniowanie projektu budżetu
miasta z uwzględnieniem autopoprawek Burmistrza Miasta i zgłoszonych wniosków Komisji
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Rady Miejskiej oraz coroczna analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016
roku.
W omawianym okresie komisja wypracowała jeden wniosek skierowany do
Burmistrza Iławy, który dotyczył przygotowania i rozpoczęcia akcji „ Koperta Życia”
skierowanej do ludzi starszych, samotnych i przewlekle chorych, zaopiniowała około 110
uchwał oraz zaopiniowała informacje będące przedmiotem obrad sesji.
Szacowany wskaźnik frekwencji wyniósł około 90,8 %.
Ze wszystkich posiedzeń Komisji Problematyki Społecznej, sporządzone zostały
protokoły, które dostępne są w Biurze Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji
/-/Andrzej Pankowski

Iława,7 grudnia 2016 r.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/292/16
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
za 2016 rok
Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki od początku kadencji działa w
niezmienionym składzie powołanym uchwałą w Nr III/7/14 z dnia 15 grudnia 2014
roku, w siedmio osobowym składzie::
Bojko Edward

– Przewodniczący Komisji

Lotz Tadeusz

- Zastępca Przewodniczącego

Kowalewski Robert - Członek Komisji
Prasek Elżbieta

- Członek Komisji

Rochowicz Feliks

- Członek Komisji

Rychlik Aneta

- Członek Komisji

Szymański Wojciech - Członek Komisji

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 14 posiedzeń samodzielnych oraz 5
posiedzeń wspólnych komisji problemowych. Tematyka posiedzeń komisji realizowana
była zgodnie z przyjętym wcześniej planem pracy i dotyczyła problematyki oświaty
kultury, sportu, rekreacji i turystyki, jak również materiałów sesyjnych.
Komisja w planie ujęła 23 tematy. Wszystkie problemy były wnikliwie omawiane i
analizowane. Na posiedzeniach nie omawiano tematu zaplanowanego na wrzesień „ Stan
zaawansowania budowy portu, ponieważ port został oddany do użytku wcześniej.
Materiały na posiedzenia komisji były zawsze starannie i terminowo przygotowane.
Komisja omówiła następujące tematy:
Ocena imprez kulturalnych w 2015 roku i plan na 2016 rok.
Stan organizacyjny Iławskiego Centrum Kultury
Ocena imprez sportowych w 2015 roku i plan na 2016rok.
Stan organizacyjny Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
Sport w szkołach podstawowych i gimnazjach. Funkcjonowanie lodowisk.
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach
Organizowanie opieki w świetlicach szkolnych.
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Przygotowania do sezonu turystycznego 2016 roku.
Problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach:
Stan organizacyjny i i funkcjonowanie biblioteki miejskiej
Funkcjonowanie kąpielisk miejskich..
Stadion miejski – stan i plan modernizacji
Przygotowanie Placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
2016/2017
Wyniki egzaminów w gimnazjach w 2015/2016 roku szkolnym.
Ocena Imprez kulturalnych lato 2015
Zabezpieczenie miejsca dla dzieci w przedszkolach w roku szkolnym
2015/2016Formy motywacji i nagradzania za działalność kulturalną i sportową
- w szkołach
- dorosłych
Rozdział środków budżetowych na sekcje i kluby sportowe
Wyniki bilansu zdrowia dzieci i młodzieży
Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach
Potrzeby kadrowe w iławskich zakładach pracy i firmach
Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017

Przewodniczący Komisji
/-/ Edward Bojko

6 grudnia 2016
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UZASADNIENIE
Zgodnie z § 8 ust.3, 5 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Iławy
Komisje składają Radzie sprawozdania pisemne ze swojej działalności na koniec roku , która przyjmuje je w formie
uchwały. Stąd podjecie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.
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