Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XXXV Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 30 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Iławie przy ulicy Niepodległości 13. Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o
godz. 1415.
Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański dokonał otwarcia XXXV Sesji. Serdecznie powitał
wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 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:
Edward Bojko, Roman Brzozowski, Tadeusz Lotz, Feliks Rochowicz
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał, czy w sprawie porządku chciałby ktoś
zabrać głos. Do porządku obrad nikt nie zaproponował zmian, przyjęto go bez głosowania w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV Sesji
4. Prezentacja Firmy „POL-MAK”
a) podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława
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5. Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Realizacja zadań w
roku 2016. Kalendarz imprez na rok 2017.
6. Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja zadań w roku 2016. Kalendarz
imprez na rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029,
2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok,
3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze
ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
5) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”,
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa,
7) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
8) ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Iława,
9) nabycia nieruchomości położnej w Iławie przy ul Ostródzkiej,
10) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie,
11) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I,
12) nadania nazwy ulicy w mieście Iława,
13) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec porozumienia
dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i
utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku,
14) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława porozumienia dotyczącego
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z
terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku,
15) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz porozumienia dotyczącego
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z
terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku,
16) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa porozumienia dotyczącego
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z
terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku
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17) udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława porozumienia dotyczącego
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie udziału Gminy Iława w kosztach
utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie w 2017 roku.
18) udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława porozumienia dotyczącego
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie
miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu
komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie w 2017 roku”
8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski mieszkańców Iławy.
12. Komunikaty i oświadczenia
13. Zamknięcie obrad XXXV Sesji.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z XXXIII i XXXIV
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. Prezentacja Firmy „POL-MAK”
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 20, 21 i 27 stycznia bieżącego roku, poprosił
przedstawicieli firmy POLMAK o prezentację swojej firmy.
Właściciel firmy POL-MAK Przemysław Makowiak dokonał charakterystyki firmy, jako rodzinnej,
działającej od 30 lat na rynku krajowym i zagranicznym. Firma produkuje okazjonalne laurki, papier i
torby do pakowania, okazjonalne serwetki oraz talerzyki i kubki papierowe w kompletach z serwetkami.
Głównym produktem eksportowym są serwetki, wysyłane do 60 krajów europejskich unijnych, ale także
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do Gruzji i Brazylii, Chile, Australii i Kanady. Firma uczestniczy w targach zagranicznych, obecnie we
Frankurcie w Niemczech. Obecnie jest rozpoczęta nowa inwestycja w Iławie, zgodnie z planem trwa
budowa nowego zakładu, który zostanie oddany do użytku w marcu br. Od kwietnia rozpocznie się
montaż technologii. Zakład będzie wytwarzał bibułę, która jest surowcem do produkcji serwetek.
Produkcja całkowicie ekologiczna, okres uruchamiania będzie trwał trzy miesiące. Uruchomienie
produkcji planowane jest na lipiec, sierpień. Na początku będzie zatrudnionych 35-40 osób, docelowo
za rok, dwa zostanie uruchomione przetwórstwo z końcowym zatrudnieniem 100 osób.
Przemysław Koźlak przedstawił projekt Iława jako przedsięwzięcie bezpieczne, świadome,
chroniące środowisko. W Iławie będą nowe technologie nie występujące nigdzie w Polsce. Zatrudnienie
35 osób na początek jest zapewnione, docelowe zatrudnienie to 100 osób.
Przewodniczący Wojciech Szymański zapytał o wymagane na starcie kwalifikacje.
Przemysław Koźlak odpowiedział, że na tym etapie wystarczy tylko chęć pracy.
Radna Anna Zakrzewska zapytała czy to będzie praca na zmianę?
Przemysław Koźlak zaznaczył, że zakład będzie pracował w trybie ciągłym.
Radna Anna Zakrzewska zapytała o preferowany rodzaj zatrudnienia, czy to będą umowy o pracę.
Przemysław Koźlak powiedział, że tylko i wyłącznie na umowę o pracę.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał czy produkowana bibuła będzie biała czy kolorowa.
Zapytał jaka będzie uciążliwość ścieków, czy nie będzie problemów z przyjęciem do kanalizacji
miejskiej?
Przemysław Koźlak powiedział, że będzie produkowany produkt biały, bezpieczny bez użycia
chloru, nie będzie uciążliwy dla środowiska.
Radna Ewa Jackowska zapytała, czy wystąpią inne uciążliwe warunki dla mieszkańców, np.
zapach, hałas.
Przemysław Koźlak zapachu nieprzyjemnego nie ma wcale, jedyna uciążliwość to para nad
budynkiem widoczna dla mieszkańców ulicy Ziemowita.
Przewodniczący Wojciech Szymański zapytał o wypadkowość w zakładzie.
Przemysław Koźlak odpowiedział, że każda produkcja niesie za sobą jakieś ryzyko, pracownicy
zostaną odpowiednio przeszkoleni, praca jest oparta o wymagania brytyjskiego systemu jakości i
bezpieczeństwie – BRC. W zakładzie przez trzy lata nie został zanotowany żaden wypadek ani
kontuzja.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał o funkcjonowanie zakładu pod kontem rozliczeń
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finansowych oraz zapotrzebowanie wykwalifikowanej kadry.
Przemysław Koźlak odpowiedział, że potrzebni będą automatycy, informatycy, kierownicy
zmianowi, utrzymania ruchu. W przyszłości zostanie uruchomione zaplecze administracyjne oraz
laboratorium.
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał o planowaną wielkość produkcji.
Przemysław Koźlak odpowiedział, że będzie to 60-80 ton/ dobę.
Przemysław Makowiak powiedział, że nowy zakład jest inwestycją życia w branży, wszystko
przebiega zgodnie z planem, podziękował za miłe i profesjonalne przyjęcie.
Przemysław Koźlak dodał, że na inwestycje w Iławie firma otrzymała dofinansowanie na z
programu „Inteligentny Rozwój”, działania inwestycyjne zajęły 6 miejsce na 400 złożonych projektów.
Firma jest własnością czterech patentów, z czego jeden jest europejski. Działania firmy są innowacyjne.
Firma będzie zatrudniała ludzi niewykwalifikowanych, którzy będą mogli przejść ścieżkę kariery.
Radna Anna Zakrzewska zapytała o termin pierwszego naboru pracowników.
Przemysław Koźlak powiedział, że jest propozycja skorzystania z Sali w UM, informacja o
naborach będzie przekazywana na bieżąco.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że do czynienia mamy z niecodziennym zjawiskiem
ponieważ wprowadzona zostanie kolejna branża papiernicza, która niesie za sobą pewne konsekwencje
oraz potrzebę wykwalifikowanej kadry (automatyki, robotyki).
Radna Ewa Jackowska zapytała o preferencje płci podczas zatrudniania.
Przemysław Koźlak zatrudniani będą mężczyźni i kobiety.
Radny Janusz Zaborowski zapytał, dlaczego wybrana została Iława.
Przemysław Koźlak miasto jest urokliwe.
Przemysław Makowiak powiedział, że warmińsko-mazurska specjalna strefa ekonomiczna jest
dobrze przygotowana.
Przemysław Koźlak jest profesjonalnie przygotowana obsługa do zrozumienia i przyjęcia biznesu.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że w dniu dzisiejszym będzie podejmowana uchwała w
sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
a) podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był omawiany
szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
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Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

nadania nazwy ulicy w mieście Iława

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja

Problematyki

Gospodarczego,

Oświaty, Kultury,

Społecznej

Budżetu i

Sportu

Finansów

i Turystyki

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Pozytywnie
4- za
2- wstrzymujące

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian
nadania nazwy ulicy w mieście Iława
Uchwała Nr XXXV/296 /17 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława stanowi załącznik nr
4 do protokołu.

Ad.5. Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Realizacja zadań w roku 2016. Kalendarz imprez na rok 2017.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

INFORMACJE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja

Problematyki

Gospodarczego,

Oświaty, Kultury,

Społecznej

Budżetu i

Sportu

Finansów

i Turystyki

Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Realizacja

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

zadań w roku 2016. Kalendarz imprez na rok

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

2017.
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Poddana pod głosowanie jawne „Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji. Realizacja zadań w roku 2016. Kalendarz imprez na rok 2017.”
została przyjęta pozytywnie przy 16 głosach „za” i jednym „wstrzymującym”.
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Realizacja zadań
w roku 2016. Kalendarz imprez na rok 2017 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Ad.6. Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja zadań w roku
2016. Kalendarz imprez na rok 2017.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

INFORMACJE

Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego
Centrum Kultury. Realizacja zadań w roku 2016.
Kalendarz imprez na rok 2017

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja

Problematyki

Gospodarczego,

Oświaty, Kultury,

Społecznej

Budżetu i

Sportu

Finansów

i Turystyki

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Poddana pod głosowanie jawne „Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum
Kultury. Realizacja zadań w roku 2016. Kalendarz imprez na rok 2017” została przyjęta pozytywnie
jednogłośnie.
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Informacja na temat funkcjonowania Iławskiego Centrum Kultury. Realizacja zadań w roku 2016.
Kalendarz imprez na rok 2017 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
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Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja

Problematyki

Gospodarczego,

Oświaty, Kultury,

Społecznej

Budżetu i

Sportu

Finansów

i Turystyki

zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

miasta na lata 2017-29

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2017-29
Uchwała Nr XXXV/297 /17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2017-29 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2017 rok.
Uchwała Nr XXXV/298 /17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.

3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na
funkcjonowanie biura w Brukseli
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie

Pozytywnie
5-„za”
1 -„przeciw”

biura w Brukseli
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Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie
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Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 16 głosach ,,za” i 1- „przeciwnym” podjęła uchwałę, w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura
w Brukseli.
Uchwała XXXV/299/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu WarmińskoMazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego
o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Iławskiemu na realizację zadania publicznego
o charakterze ponadgminnym, określonego
w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

pożytku publicznego i o wolontariacie
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego
o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Uchwała XXXV/300/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na
realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

5) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów

udzielenia pomocy finansowej Związkowi
Gmin „Jeziorak”

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”,

11

Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Uchwała XXXV/301/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”,
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie żeglarstwa,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie żeglarstwa

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie
żeglarstwa.
Uchwała XXXV/302/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie
dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

7) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
Pozytywnie z

zwolnienia z podatku od nieruchomości w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

poprawką dotycząca
wydłużenia okresu
zwolnienia z 48
miesięcy do 60

Pozytywnie z
poprawką
dotycząca
wydłużenia okresu
zwolnienia z 48

Pozytywnie
5-za
1-wstrzymujący

miesięcy do 60

Radna Janina Okołowska złożyła wniosek w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania
zwolnienia z podatku w paragrafie 4 uchwały z 48 miesięcy do 60 miesięcy.
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 15 głosach,,za” i 2 „wstrzymujących” podjęła uchwałę
z poprawką, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej.
Uchwała XXXV/303/17 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

8) ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach
podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Iława,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w
przedszkolach

i

oddziałach

przedszkolnych

organizowanych w szkołach podstawowych oraz

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Iława

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz
ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

Uchwała XXXV/304/17 ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach
podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w
wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława w sprawie stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.

9) nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul Ostródzkiej,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul.
Ostródzkiej

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
3 –za
1-przeciw
2-wstrzymujące

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 16 głosach ,,za” i 1 „przeciwnym” podjęła uchwałę, w
sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul Ostródzkiej,
Uchwała XXXV/305/17 w sprawie nabycia nieruchomości położnej w Iławie przy ul Ostródzkiej
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

10) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w
Iławie,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Uchwała XXXV/306/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji
Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

11) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I,
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
nabycia nieruchomości położonej przy ul. Mieszka

Pozytywnie

I

jednogłośnie

Pozytywnie
3 –za
1-przeciw
2-wstrzymujące

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 16 głosach ,,za” i 1 „przeciwnym” podjęła uchwałę, w
sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I.
Uchwała XXXV/307/17 w sprawie stanowi nabycia nieruchomości położonej przy ul. Mieszka
załącznik nr 17 do protokołu.

12) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec
porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
udzielenia

Burmistrzowi

Miasta

Iławy

upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec
porozumienia

dotyczącego

współdziałania

pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec
porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku.
Uchwała XXXV/308/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z
Gminą Biskupiec porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

13) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława
porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku,
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
udzielenia

Burmistrzowi

Miasta

Iławy

upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława
porozumienia

dotyczącego

współdziałania

pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2017 roku

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława porozumienia
dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie
przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Iławie w 2017 roku.
Uchwała XXXV/309/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z
Gminą Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2017 roku stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
14) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz
porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku,

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
udzielenia

Burmistrzowi

Miasta

Iławy

upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz
porozumienia

dotyczącego

współdziałania

pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2017 roku

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz porozumienia
dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie
przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Iławie w 2017 roku.
Uchwała XXXV/310/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z
Gminą Susz porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
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sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2017 roku stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

15) udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa
porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
udzielenia

Burmistrzowi

Miasta

Iławy

upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa
porozumienia

dotyczącego

współdziałania

pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z
terenu

Gminy

Lubawa

w

schronisku

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

dla

bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 roku

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa porozumienia
dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie
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przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2017 roku.
Uchwała XXXV/311/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z
Gminą Lubawa porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Iławie w 2017 roku stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
16) udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława
porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
w sprawie udziału Gminy Iława w kosztach utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie
w 2017 roku,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
udzielania

Burmistrzowi

Miasta

Iławy

upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława
porozumienia

dotyczącego

współdziałania

pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie udziału Gminy Iława w kosztach

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie w
2017 roku

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława porozumienia
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dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie udziału
Gminy Iława w kosztach utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie w 2017 roku.
Uchwała XXXV/312/17 w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z
Gmina Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w
sprawie udziału Gminy Iława w kosztach utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie w 2017 roku
stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
17) udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława
porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji
zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Ostródzkiej w Iławie w 2017 roku”,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach. Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

Komisja

Komisja Rozwoju

Komisja Oświaty,

Problematyki

Gospodarczego,

Kultury, Sportu

Społecznej

Budżetu i

i Turystyki

Finansów
udzielania

Burmistrzowi

Miasta

Iławy

upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława
porozumienia

dotyczącego

współdziałania

pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
sprawie

udzielenia

dotacji celowej

Gminie

miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

jednogłośnie

jednogłośnie

jednogłośnie

zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego
na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej w
Iławie w 2017 roku”
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Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gmina Iława porozumienia
dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego sprawie udzielenia
dotacji celowej Gminie miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa
układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie w 2017 roku.
Uchwała XXXV/313/17 w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z
Gmina Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego
sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji zadania pn.
„Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie w 2017
roku stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański zarządził przerwę do godz. 13:00.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy
wzięli udział między innymi w:


spotkaniu w Zakładzie POLREGIO w związku z oddaniem do użytku pociągu po remoncie



Przedstawieniu Jasełkowym w wykonaniu dzieci z grupy „Kubusie” Przedszkola
Miejskiego nr 5



uroczystym Spotkaniu Wigilijnym w Iławskich Wodociągach



Przedstawieniu „Świąteczny czas” w wykonaniu dzieci z grupy „Kłapouszki” w
Przedszkolu Miejskim nr 4 w Iławie



uroczystym Spotkaniu Wigilijnym z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej MOPSIK,
młodzieżą z Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz ich wychowawcami
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Wigilii Harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej



Wigilii Służb Mundurowych Zakładu Karnego w Iławie



Spotkaniu Noworocznym Gminy Iława



spotkaniu świątecznym z dyrektorkami iławskich szkół oraz przedszkoli, a także
pracownikami Miejskiego Zespołu Obsług Szkół i Przedszkoli



spotkaniu z Janem Szynaką w sprawie rozbudowy centrum logistycznego



spotkaniu z Robertem Poterańskim w sprawie rozbudowy Bricomarche



spotkaniu z Marianem Radeckim dot. uzgodnienia terenów pod rozbudowę zakładu



spotkaniu z Janem Kamińskim w sprawie współpracy z Ogrodami Działkowymi



spotkaniu z prezesem OSP Iława oraz pracownikiem Miejskiego Inspektoratu Obrony
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w sprawie organizacji Miejsko-Gminnych Dni
Strażaka w maju 2017 r.



spotkaniu w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie w
sprawie oświadczenia Ogrodów o zamianie gruntów



spotkaniu z Janem Gronek z Ogrodów Działkowych FADOM dot. sytuacji ogrodów wobec
rozbudowy terenów Szynaka Meble



spotkaniu z Andrzejem Sobiechem dot. przyszłości piłki nożnej w Iławie



spotkaniu z Andrzejem Prusem oraz Mirosławem Zielińskim w sprawie organizacji
konferencji poświęconej cywilizacji plemion pruskich na pobliskich terenach



spotkaniu z Wójtem Gminy Iława dot. wspólnych przedsięwzięć miasta i gminy o
charakterze kulturalnym oraz organizacją Miejsko-Gminnych Dni Strażaka



negocjacjach z firmą, która wygrała konkurs architektoniczno-urbanistyczny na
zagospodarowanie terenów przy Dworcu PKP



spotkaniu z pomysłodawcami Young Spot, zwycięskiego projektu pierwszej edycji
Iławskiego Budżetu Obywatelskiego w sprawie uzgodnień i planów dot. inwestycji



przyjęciu ślubowania nowych członków zespołu interdyscyplinarnego



Koncercie Noworocznym



Spotkaniu z p. Marią Skibińską z Fundacji „Parasol Życia” na temat promocji programu
zdrowotnego



spotkaniu w 22 BLT w Malborku w sprawie „Pikniku Lotniczego”



spotkaniu z dyrektorkami szkół iławskich w sprawie reformy oświaty
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spotkaniu z kierownictwem Przychodni „Rodzina” oraz Dyr. Aleksandrą Skubij w sprawie
przeniesienia usług rehabilitacji z hali ICSTiR do Sali gimnastycznej przy GS nr 1



spotkaniu z Anną Andrejuk w sprawie Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy
Bałtyk”



spotkaniu z 49 Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim w sprawie „Pikniku Lotniczego”



spotkaniu w Olsztynie dot. Dotacji dla organizacji pozarządowych



licznych spotkaniach podczas pobytu w Iławie delegacji z Niemiec – Burmistrza oraz
Sekretarza Miasta Herborn dot. zasad współpracy na najbliższe 3 lata



odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Iławie dot. podsumowania efektów pracy
KPP Iława za 2016 r., oceny współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz prezentacji
głównych kierunków działań na rok 2017

Wydział Bieżącego Utrzymania
1. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na utrzymanie i konserwację terenów zieleni
miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV
Wygrały firmy:
Sektor I – PUK „EKO”, ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za cenę brutto: 138.779,75 zł
Sektor II – PUK „EKO”, ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za cenę brutto: 298.364,35 zł
Sektor III – WZUiPH „SPOMER”, ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za cenę brutto: 233.568,50 zł
Sektor IV – PUK „EKO”, ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za cenę brutto: 14.500,00 zł
2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie
miasta Iławy - część północna i południowa miasta.
Wygrały firmy:
 Część północna miasta - PUK „EKO”, ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za cenę brutto:
198.573,90 zł
 Część południowa miasta - WZUiPH „SPOMER”, ul. Biskupska 7, 14-200 Iława za cenę
brutto: 137.307,94 zł
3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na remonty dróg gruntowych na terenie miasta
Iławy.
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Wygrała Firma USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, Artur Jeziorski, ul. Malborska 24,
14-200 Iława za cenę brutto: 184.657,50.
4. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na konserwację oświetlenia na terenie Iławy
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława.
Wygrało Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Energetycznych „PERIMEX”, Zenon Łyżwa,

ul.

Kościuszki 31a, 14-200 Iława za cenę brutto: 253.620,00.
5. Rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowę na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Iławie.
Wygrało OTOZ ANIMALS, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano za cenę brutto: 255.000,00 zł
6. Ogłoszono przetarg na pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta Iławy.
7. Ogłoszono przetarg na konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Iławy. Postępowanie przetargowe w trakcie rozstrzygania.
8. Wykonano usługi leśne w zakresie pozyskania i zrywki drewna w lesie komunalnym przy
ul. Piaskowej
Wykonawca: Usługi Leśne GIL Mirosław Szymański, Wirwajdy 17A, 14-100 Ostróda
Wartość: 17.801,64 zł brutto
Wydział Komunikacji Społecznej
1. W dniach 28.12. - 29.12. - 30.12.2016 r. Wydział Komunikacji Społecznej zrealizował spotkania
dla dzieci z Iławy pt. „Świąteczne kreatywne inspiracje LEGO”. W programie spotkań były
zajęcia takie jak: kreatywna gra z Lego, lepienie lego-bałwana, Lego-historie
– jak powstał Ratusz i Czerwony Kościół oraz „Do you speak Lego” - lekcja angielskiego
wykorzystaniem Lego klocków. Zajęcia w dniach 28.12 – 29.12.2016 odbyły się w Sali
konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury. W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami,
wydział zorganizował jeszcze jedno spotkanie, które odbyło się w dn. 30.12.2016 r.

w

Bibliotece Miejskiej. W zajęciach brało udział 57 dzieci w różnym przedziale wiekowym. Wydział
planuje cykliczne zajęcia „Lego Inspiracje” raz w miesiącu z podsumowaniem całości spotkań
oraz wystawą budowli, które powstały w trakcie tych spotkań, podczas Pikniku Inspiracji
wrzesień 2017.
Kolejne Lego Inspiracje wpisane są w ofertę Ferii z ICK i odbędą się 31.01.2017 w Sali ODK
Iława
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2. Od 11.01. do 15.01.2017 r. Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej brał udział w Targach
Ferien- Messe w Wiedniu. Jako członek Zachodniomazurskiej Organizacji Turystycznej, Iława
miała okazję bez ponoszenia dodatkowych kosztów przedstawić swoją ofertę turystyczną.
3. Na okres ferii zimowych Wydział zaplanował 2 wycieczki z przewodnikiem Dariuszem
Paczkowskim w związku z 710 rocznicą ponownego lokowania miasta Iława nad Jeziorkiem.
Wycieczki bezpłatne odbędą się w dniach 28.01 i 04.02.2017.
Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1.

W dn. 14.12.2016 r. została zawarta umowa z firmą „PNIEWSKI ARCHITEKCI” Sp. z o.o.
z Gdyni na wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z nadzorem autorskim dla inwestycji pn.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza.
Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 127.920,00 zł.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przewidziany jest na 20 września 2017 r.

2.

W dn. 21.12.2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa węzła cieplnego
w Przedszkolu Miejskim nr 6 ul. Wiejska w Iławie.
Wykonawcą ww. inwestycji była firma „FALKOPIA” Z i P Falkowscy Sp. j. z Nowej Wsi k/Iławy.
Wykonano przyłącze cieplne do budynku przedszkola o dł. 155,4 m, wybudowano
pomieszczenie węzła cieplnego, zainstalowano dwufunkcyjny kompaktowy węzeł cieplny oraz
wybudowano pomieszczenie hydroforni i instalacje wodociągową zasilającą hydranty
wewnętrzne.
Łączny koszt inwestycji z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim wyniósł
249.686,91 zł.

3.

W dn. 29.12.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania rewitalizacja hali sportowej przy
ul. Niepodległości z Zakładem Budowlanym „KRUPIŃSKI” Krupiński Jan Grudziądz za kwotę
4.083.839,08 zł. Termin realizacji do 30.06.2018 r.

4.

W dn. 04.01.2017 r. została zawarta umowa z firmą Obsługa Projektów Aldona Sulikowska
z Olsztyna na opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz pomoc przy
sporządzaniu niezbędnych załączników dla projektu pn. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 4 w Iławie w ramach
konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWM.04.03.01-IŻ.00-28-001/16).
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Wartość umowy opiewa na kwotę ryczałtową brutto 18.450,00 zł.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przewidziany jest na 25 stycznia 2017 r.
5.

W dn. 10.01.2017 r. przekazano plac budowy pod przebudowę instalacji wentylacji
mechanicznej, chłodzenia i hydrantowej oraz remontu dachu i elewacji budynku hali sportowej
przy ul. Niepodległości.
Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Budowlany „KRUPIŃSKI” Krupiński Jan z Grudziądza.

6.

W dn. 14.01.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na uzbrojenie terenów

po

byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie – etap I – polegający na budowie sieci
sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) oraz wodociągowej. Termin składania ofert do dnia
14.02.2017 r.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W dn. 20.12.2016 r. dzieci z klubu Junior zaprezentowały autorską wersję "Jasełek". Spotkanie
zwieńczyła wizyta Św. Mikołaja, który rozdał wszystkim dzieciom świąteczne paczki

z

upominkami.
2. W dn. 28.12.2016 r. rodzinne drużyny z Iławy miały okazję zmierzyć się ze sobą

w

inauguracyjnym Świątecznym Turnieju Rodzinnym FIFA 17, który odbył się w Ośrodku
Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie i przyciągnął około 40 osób. Turniej
miał przede wszystkim charakter rodzinny i umożliwiał spędzanie wolnego czasu całej rodzinie,
używając przy tym nowoczesnych technologii.
3. W dniach 16.01. – 19.01.2017 r. pracownicy Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień
i Pomocy Rodzinie w ramach realizowanego projektu edukacyjnego Erasmus+ o nazwie Stronger
Parents – Hielthier Communities odwiedzili iławskie placówki oświatowe. Podczas spotkań

z

rodzicami zostały przedstawione cele realizowanego projektu, który poprzez szereg warsztatów
i form spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz poprzez zaoferowanie rodzicom nowoczesnych
technologicznie narzędzi profilaktycznych pomoże poprawić umiejętności rodzicielskie.
4. 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" - 2 klasy
- "Agresja w nas i wokół nas" – 1 klasa
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- "Nie dla używek" - 1 klasa
- "Cyberprzemoc" 1 klasy
5.

W związku z realizacją Procedury "Niebieskiej Karty" odbyło się:
a) 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
b) 10 posiedzeń grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dn. 21.12.2016 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Obrońców
Westerplatte 5 w Iławie odbyło się spotkanie wigilijne. Uczestnicy Świetlicy Środowiskowej
MOPSIK wystąpili w Jasełkach. Później razem z wychowawcami i zaproszonymi gośćmi
zasiedli do kolacji wigilijnej. Zaproszenie przyjęli m.in. burmistrz Adam Żyliński, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Irena Kasprzycka, kierownicy działów MOPS:
Grażyna Kemska, Maria Jabłońska i Danuta Nastaj, główna księgowa Cecylia Józefowicz, ks.
proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Iławie o. Jacek Leśniarek oraz psycholog
Małgorzata Nierzwicka. Program uzupełniło wspólne kolędowanie oraz wizyta Mikołaja, który
obdarował dzieci paczkami i maskotkami.
2. W dn. 05.01.2017 r. podopieczni Świetlicy Środowiskowej MOPSIK wystąpili w czterech
przedstawieniach zorganizowanych dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Magicznym
Domu oraz Przedszkola Miejskiego nr 3 w Iławie, a także pensjonariuszy Dziennego Domu
Pomocy Społecznej i Diabetyków. Dzieci występujące w przedstawieniu zostały nagrodzone
słodyczami.
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
1. 4 stycznia 2017 r. – turniej w ramach Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego Sezon 2016/2017
Miejsce: sala sportowa przy ul. Asnyka 3 B
2. 6 stycznia 2017 r. – mecze 11. i 12. kolejki Iławskiej Ligi Futsalu Sezon 2016/2017
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
3. 8 stycznia 2017 r. – Koncert Noworoczny (organizator główny: Iławskie Centrum Kultury)
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
4. 11 stycznia 2017 r. – turniej w ramach Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego Sezon 2016/2017
Miejsce: sala sportowa przy ul. Asnyka 3 B
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5. 14 stycznia 2017 r. – Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dzieci (organizator główny: ITS Jeziorak
sekcja piłki ręcznej)
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
6. 15 stycznia 2017 r. – mecze 13. i 14. kolejki Iławskiej Ligi Futsalu sezon 2016/2017
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
7. 18 stycznia 2017 r. – turniej w ramach Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego Sezon 2016/2017
Miejsce: sala sportowa przy ul. Asnyka 3 B

Iławskie Centrum Kultury
1. W dn. 22.12.2016 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbył się Koncert Bożonarodzeniowy podczas
którego wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej.
2. W dniach 28-29.12.2016r. w Sali Konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury odbyła się impreza
„ Świąteczne, kreatywne inspiracje LEGO ”.
3. W dn. 31.12.2016 r. w Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga odbyła się Sylwestrowa
Dyskoteka, którą o północy uświetnił pokaz sztucznych ogni oraz pokaz laserowy.
4. W dn. 8.01.2017 r. w Hali Sportowo Widowiskowej odbył się Koncert Noworoczny „ Piosenki
z taśmy filmowej”. Koncert uświetniła Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Marka
Czekały. Soliści : Emilia Czekała i Michał Grobelny.
5. W dn. 15.01.2017 r. odbył się cykl działań z okazji XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy podczas którego zbierano pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom. W tym dniu w Kinoteatrze „Pasja” odbyła się Aukcja gadżetów WOŚP
oraz prac przekazanych przez iławskich twórców. Sztab WOŚP przy Iławskim Centrum Kultury
zebrał i wpłacił na konto Fundacji kwotę 50 956,59 zł
Iławskie Wodociągi
1. Rozpoczęto zadanie w ramach projektu "Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej
na terenie aglomeracji Iława" pn. Rozbudowa słonecznej suszarni osadów ściekowych - hala nr
2"
2. Wykonano automatykę wentylacji w hali krat na terenie Pompowni Centralnej w Iławie.
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3. Podłączono budynek administracyjny na ulicy Wodnej w Iławie do miejskiej sieci CO.
4. Wymieniono stolarkę okienną w budynku administracyjnym i warsztatowym na ulicy Wodnej w
Iławie.

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem udział wzięli:
Radny Robert Kowalewski zapytał o szczegóły spotkania z Robertem Poterańskim dotyczącego
rozbudowy Bricomarche oraz spotkania z panem Sobiechem dotyczącego piłki nożnej.
Burmistrz Adam Żyliński: Na wniosek zainteresowanego i za zgodą sąsiadów zaproponowano
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w celu poszerzenia plenerowej przestrzeni
magazynowej. Spotkanie z panem Sobiechem ma coroczny charakter, zastanawiamy się, co można
jeszcze zrobić dla iławskiej piłki nożnej. Ponadto burmistrz dodał, że kwota 120 tysięcy złotych była
przeznaczona na Akademię Piłkarską, na szkolenie dzieci i młodzieży.
Radny Grzegorz Przytuła zapytał o spotkanie z pomysłodawcami Young Spot, zwycięskiego
projektu pierwszej edycji Iławskiego Budżetu Obywatelskiego w sprawie uzgodnień i planów dot.
Inwestycji z budżetem obywatelskim. Czy są jakieś problemy? Czy coś więcej wiemy?
Burmistrz Adam Żyliński odbyło się pierwsze spotkanie techniczne, podtrzymany został koszt
inwestycji na planowanym poziomie, zostanie zrobione wstępne zaangażowanie, rozważana jest
zmiana lokalizacji, ponieważ teren za Skarbkiem jest bardzo skośny i trudny, przekazanych zostało kilka
mapek sytuacyjnych, aby zastanowić się nad zmianą lokalizacji. Drugie przedsięwzięcie otrzyma
dokumentację. Ważne, aby zmieścić się w roku kalendarzowym z wykonaniem budżetu obywatelskiego.
Radna Elżbieta Prasek zapytała o spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie reformy oświaty.
Powiedziała, że nauczyciele doszkalają się na podyplomówkach. Będą potrzebni nauczyciele chemii i
biologii. Zaproponowała zrobienie listy nauczycieli z podaniem ich wykształcenia i doszkolenia.
Nauczyciele mają już po 4 -5 ukończonych specjalizacji, w tym chemii i biologii, więc powinni uzupełniać
etaty w innych szkołach.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że odbyły się spotkania z dyrektorami, jest dynamika w tej
sprawie, poszukiwane są najlepsze rozwiązania dla wszystkich 3 grup: dzieci, nauczycieli, rodziców,
pewne jest to, że pozostanie 5 szkół podstawowych. Dodał, że w planach nie ma budowy szkoły na
osiedlu Piastowskim. Na oświacie nie będziemy oszczędzać, jeśli będzie klasa gorzej obsadzona, to ją
podtrzymamy. Zrobiona jest lista nauczycieli w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Być może
będzie praktykowana zachęta finansowa dla tych nauczycieli, by odeszli na emeryturę. Ten zasób
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nauczycieli, który posiadamy jest wystarczający. Trzeba się ostrożnie zachowywać, jeśli chodzi o
dokształcenie nauczycieli w nowych kierunkach.
Zastępca Burmistrza Ewa Junkier powiedziała, że dyrektorom szkół znane są kwalifikacje, jakie
posiadają nauczyciele. Listy z wykształceniem, specjalizacjami nauczycieli są. Jutro jest zaplanowane
kolejne spotkanie z dyrektorami szkół. Gimnazja muszą współpracować ze szkołami podstawowymi i
nie może być sytuacji, aby nauczyciele dokształcali się niepotrzebnie. Robimy wszystko, aby nie było
zwolnień, być może nauczyciel będzie w drugiej szkole uzupełniał godziny.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że ma emocjonalny stosunek do tej sytuacji, ponieważ brał
udział w pracach nad pierwszą reformą oświaty, przy powoływaniu gimnazjów.
Radny Ryszard Kabat zapytał o środki i wysokość finansowania reformy szkolnej. Słychać, że na
reformę mają być pieniądze rządowe, ale z doświadczenia wiadomo, że do tej reformy samorządy będą
musiały dopłacić, a cała ta reforma spadnie na nas.
Burmistrz Adam Żyliński: „Pan radny sam sobie odpowiedział na pytanie”.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański zapytał o sytuację smogową w Iławie. Czy są w
Iławie instrumenty monitorujące?
Radna Anna Zakrzewska zadała następujące pytania:


jakie informacje o bezdomnych ma ratusz, ilu jest bezdomnych, gdzie nocują, jakie
miasto udziela im pomocy?



Mieszkanka Iławy prosi władze miasta, aby samochody ciężarowe nie jeździły przez
centrum miasta, tzn. ulicę Kościuszki i Niepodległości.



Kto walczy ze smogiem, kontroluje zanieczyszczenie powietrza i mieszkańców w
zakresie palenia w piecach. Czy jest urzędnik kontrolujący po południu kotłownie na
posesjach prywatnych? Jakie zostały podjęte kroki, aby przeciwdziałać smogowi? Jak o
zagrożeniu informowani są mieszkańcy?



Czy zgodnie z obietnicą Pana Burmistrza zostały wysłane do Zarządów Dróg informacje
w sprawie oznakowania Iławy tabliczką z napisem „ miasto monitorowane”.



Czy w Iławie Pan Burmistrz planuje wprowadzenie strefy tempo 30?
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Co słychać w sprawie kontenerów? Czy jest już opinia, że mogą stać na ulicy Kolejowej?

Radny Janusz Zaborowski powiedział:


21.12.2016r. na ulicy Nowomiejskiej zapada się ulica. Utworzył się lej o wielkości około 1
metra. Tylko dzięki przytomności mieszkańców nie doszło do jakiegoś nieszczęścia,
którzy zabezpieczali to miejsce. Podziękował Wydziałowi BU, który bardzo szybko
zareagował. Zwrócił uwagę, że ulica osiedlowa, z kostki jest nadmiernie eksploatowana.
Zaapelował aby wydział BU częściej kontrolował stan techniczny drogi i dokonywał
napraw.

 po zamontowaniu ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż ulicy Nowomiejskiej i Mickiewicza minął
już rok, po połowie roku od zakończenia inwestycji miały być usunięte wystające elementy. Zapytał, czy
miasto ma jakieś informacje w tej kwestii?
Radna Elżbieta Lewandowska powiedziała, że od kilku lat zgłasza problem zanieczyszczenia
powietrza na osiedlu Gajerek i nie tylko. Kontrola spalania w piecach nie jest skuteczna, występuje
problem palenia wszystkim, co się nadaje i nie nadaje do palenia. W poprzednich latach radna
przekazała listę do UM w Iławie, lecz niestety bez odpowiedzi. Temat jest istotny i będzie powracał. Czy
Urząd Miasta robi coś w kierunku oczyszczania powietrza?
Radna Elżbieta Prasek zapytała o plany miasta w stosunku do ul. Sobieskiego między nowym
sądem a budynkami jednorodzinnymi? Mieszkańcy zauważyli, że na tym terenie dokonywane są
pomiary geodezyjne. Problem był już zaznaczony wcześniej przez pana Kowalewskiego. Drugie pytanie
dotyczyło nowej ustawy na ubezpieczenie OC, w związku z tym w Iławie będzie dużo samochodów
nieopłaconych pozostawionych na parkingach. Ostatnio dzięki prezesowi osiedla i dzielnicowemu udało
się usunąć samochód, który stał dwa lata, a na jego miejscu powstanie miejsce dla niepełnosprawnych.
Usunąć taki samochód jest trudno, ale radni mogą podjąć uchwałę w tej sprawie. Radna zapytała się,
czy jest możliwe poznanie liczby samochodów, które stale zajmują parkingi. Poprosiła o zajęcie się tą
sprawą, bo ten problem na pewno się wkrótce pojawi.
Radny Robert Kowalewski zapytał, czy na ulicy Dworcowej, po okresie zimowym, można
naprawić nawierzchnię. Mieszkańcy i nie tylko oni mówią o złym stanie technicznym.
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Adam Żyliński w odpowiedzi radnemu Kowalewskiemu powiedział, że można zajmować
się sprawą tylko doraźnie, gdyż na terenie między Dworcem i dwoma słynnymi rondami jest planowana
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modernizacja, która jest na etapie negocjacji ze zwycięzcą konkursu co do wykonania dokumentacji.
Prowadzone są też rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat przesunięcia terminu konkursu
rozstrzygającego na cały teren. Ma powstać długoterminowy parking, dworzec autobusowy, miejsca na
rowery oraz cały szereg rozwiązań, które zmienią całkowicie krajobraz, więc na razie ograniczone są
wszelkie inwestycje.
Odnośnie pytania radnej Prasek na temat zaplecza ulicy Sobieskiego Burmistrz Adam Żyliński
odpowiedział, że w budżecie jest zapisana kwota, dokumentacja jest opracowywana. Chcemy zmienić
tam krajobraz przy współpracy z właścicielami tamtejszych posesji. Co do kwestii OC burmistrz
zapowiedział, że zorientuje się w sprawie.
Postulat radnego Zaborowskiego odnośnie ulicy Nowomiejskiej i jej kruchości został zanotowany,
natomiast w przypadku ekranów trzeba przetrzymać okres trwałości projektu trwający 5 lat. Dopiero po
tym czasie będzie można coś zmieniać.
Radny Janusz Zaborowski: „Ja słyszałem o pół roku, po tym czasie miał być sprawdzony poziom
hałasu i wtedy podjęta decyzja o odcięciu. Pierwszy raz słyszę o terminie 5 lat, ale jeżeli takie są
przepisy, to przez 5 lat będzie to straszyło”
Burmistrz Adam Żyliński: „5 lat. Kolej poniosła ogromne straty z tytułu, że udało się nam
zablokować budowanie wyższych ekranów, to są miliony złotych wydane. 5 lat to jest okres trwałości
projektu. Nad faktami się nie dyskutuje.”
W kwestii zapytań radnej Zakrzewskiej, Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że sytuacja na
ulicach Kościuszki i Niepodległości długo się jeszcze nie zmieni. „Tu też chodzi o trwałość projektu i o
przerzucenie ruchu na obwodnicę, gdzie z kolei jest ogromna presja ze strony mieszkańców ulicy
Barlickiego, którzy domagają się ekranów, jednak tam jest bardzo interesujący krajobraz, który możemy
bezpowrotnie zniszczyć. Burmistrz zapowiedział w tej sprawie odpowiedź na piśmie. Co do
oznakowania „monitorowane miasto” są już odpowiedzi zainteresowanych instytucji, odpowiadających
za kategorię dróg: zdecydowanie negatywna od GDDAKiA, czyli od strony rządowej, mieszana - od
strony wojewódzkiej oraz pozytywna od powiatu. W dwóch ostatnich przypadkach żąda się od miasta
opłaty za zajęcie pasa drogowego. Burmistrz zapowiedział, że przedstawi to także w formie pisemnej.
Co do kontenerów, to jesteśmy na etapie oczekiwania na pozwolenie na budowę.”
Radny Ryszard Kabat wtrącił, że postępowanie w tej sprawie zawieszono.
Kierownik Wydziału GMK Wiesław Pieńczewski potwierdził ten fakt i dodał, że zrobiono to, aby
zdążyć z poprawą dokumentacji.
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Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że to chyba pierwszy raz, że w ramach starania się o
pozwolenie na budowę było aż 16 poprawek. Stwierdził jednak, że kontenery są zakupione, a gdy one
staną, to burmistrz wystąpi wraz z nowym budżetem o kolejne.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, czy burmistrz jest pewny, że kontenery staną w Iławie i czy na
pewno na ulicy Kolejowej.
Burmistrz Adam Żyliński odpowiedział, że tak.
Radny Ryszard Kabat: Wydaję mi się, że kontenery na Kolejowej nie powstaną, chyba że
zmienimy plan zagospodarowania. Były robione różne zabiegi, zostały podzielone działki, ale chyba tam
kontenery nie powstaną i nie jest to widzimisię Starostwa, chodzi o miejski plan.
Burmistrz Adam Żyliński: Funkcjonujemy w państwie prawa, dopóki nie wyczerpiemy wszystkich
możliwości, w sensie odwoławczym i każdym innym, to nie można przesądzać o tej rzeczy. Burmistrz
zaproponował, by posłuchać, co ludzie sądzą o kontenerach.
Radna Anna Zakrzewska wyraziła opinię, że jest czymś dziwnym i żenującym, wystąpienie o
pozwolenie, nie sprawdzając, czy takie rozwiązanie jest możliwe na terenie Iławy i danej ulicy.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że proponowano mu inne miejsca na ulokowanie
kontenerów, ale nie zgodził się na nie, ponieważ trzeba myśleć o sąsiadach. Umieszczenie kontenerów
na ulicy Kolejowej było suwerenną decyzją burmistrza. W żadnym innym miejscu nie powstaną.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, co się stanie, gdy nie otrzymamy pozwolenia na budowę.
Burmistrz Adam Żyliński: Jest jeszcze zmiana planu.
Radna Anna Zakrzewska: To potrwa parę lat.
Burmistrz Adam Żyliński: Spowolnienie ruchu do 30 km/h trudno sobie wyobrazić, to jest strzał w
kolano.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański zapytał, skąd to pytanie?
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że inne miasta tak robią i twierdzą, że to pozytywnie
wpływa na bezpieczeństwo ruchu, na ilość wydzielanego CO2 i na poziom hałasu.
Na temat smogu Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że po raz pierwszy jest o nim tak głośno w
mediach. Pozbyliśmy się monopolu w energetyce cieplnej, jesteśmy klientami we własnej sprawie i
dzisiaj trudno nawiązać sensowne rozmowy w tej sprawie. W trakcie likwidacji Straży Miejskiej
mówiliśmy, że możemy uruchamiać szereg procedur o charakterze administracyjnym, to się dzieje i
będzie działo. Strażnika z możliwością wlepienia mandatu zastąpi urzędnik, który uruchomi procedurę.
Miasto zastanawia się nad uruchomieniem programu, na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych,
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wymiany pieców na lepsze. Jednak ludzi trudno się namawia na te zmiany, o wszystkim decyduje
czynnik ekonomiczny.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański zapytał, czy chodzi o partycypowanie
finansowe.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że chodzi o dofinansowanie z miejskiego funduszu.
Zobaczymy też, co wymyśli rząd.
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Bogusława Bandelewska: Wysłaliśmy pismo do prezesa
Energetyki Cieplnej w sprawie podłączenia domków jednorodzinnych i oczekujemy odpowiedzi.
Uruchamiane są różne programy pomocowe, jeśli chodzi o budowę przyłączy energetycznych i mamy
nadzieję, że Energetyka Cieplna wniesie odpowiedni wniosek o rozbudowę swojej sieci. Niestety
podłączenie domków jednorodzinnych nie leży zawsze w ich interesie, bo nie ma zainteresowania ze
strony mieszkańców. Być może zmieni się to, gdy zostaną wprowadzone normy na piece i normy na
opał. Czekamy też na odpowiedź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak będzie wyglądała
forma dofinansowania do pieców. Wiemy, że w I kwartale ma być uruchomiony jakiś program, nie
wiadomo, czy w formie dotacji, czy pożyczek. Ponadto rok 2017 to ostatni rok, kiedy dofinansowany jest
demontaż azbestu, więc w następnym roku kwestia dofinansowania spadnie na miejski budżet ochrony
środowiska, to oznacza mniej środków na zmianę pieców. Prowadzony jest monitoring zdrowotny w
Przedszkolu nr 5 przy ulicy Kopernika. Duże miasta mają obowiązek prowadzenia monitoringu online.
My porównujemy się do Olsztyna, olsztyński monitoring w porównaniu do innych miast Polski nie jest aż
taki zły. Wczoraj mieliśmy dobry wskaźnik PM, tj. pyłów zawieszonych, PM10 – ponad 30, a norma jest
ponad 50. Przedwczoraj byliśmy trochę ponad normą. Nie jest u nas źle, ale to nie oznacza, że jest
dobrze. Jak w innych miastach mamy przekroczenia benzoalfapirenu, to jest substancja silnie
rakotwórcza, powstająca w wyniku spalania opału w domkach jednorodzinnych, węgla, czy też nawet
drewna. Tak wygląda sytuacja w Iławie. Możemy zakupić czujniki na własny koszt i możemy je w kilku
miejscach zainstalować. Inne mniejsze miasta mają tego typu czujniki zainstalowane.
Radna Anna Zakrzewska zapytała, czy są kontrole robione z urzędu, zwłaszcza po południu i czy
są robione rekontrole.
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Bogusława Bandelewska: W tym roku jeszcze nie byliśmy,
w grudniu chodziliśmy. Takie kontrole z upoważnienia burmistrza na podstawie ustawy o ochronie
środowiska możemy przeprowadzać, nie możemy wchodzić do mieszkań, ale możemy wchodzić do
piwnic. Bardzo często ze skargami przychodzą mieszkańcy i wtedy na te skargi reagujemy. Na
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początku to jest taka edukacja mieszkańca, my sprawdzamy, czy nie spalają odpadów. Jak się wchodzi
do piwnicy, to tych odpadów nie widać, widać węgiel, a jak wrzucają odpady, to my tego nie możemy
bezpośrednio zobaczyć.
Radny Włodzimierz Harmaciński uzupełnił, że w Iławie jest stały punkt pomiaru na Przedszkolu nr
5, obsługiwany przez WIOŚ. Nie wygląda to najlepiej, ostatnio mamy przekroczenia benzopirenu i
części pylistych. Najgorzej wyglądają miejsca, gdzie jest największy ruch komunikacyjny, tzn. w ciągach
komunikacyjnych. Co kilka lat dokonywane są pomiary w kilku punktach miasta, m.in. na ulicy
Kościuszki, Królowej Jadwigi, Kopernika, na 1 Maja, tutaj tylko w godzinach szczytu są pewne
przekroczenia. Generalnie trudno nas porównywać do Olsztyna, bo województwo warmińsko-mazurskie
podzielone jest na 3 strefy monitoringu, my jesteśmy w tzw. strefie warmińsko-mazurskiej, poza
Olsztynem, poza Elblągiem. W porównaniu do innych terenów w Polsce nie wypadamy aż tak bardzo
strasznie, ale przekroczenia są.
Radna Ewa Jackowska zaproponowała, aby uruchomić program informacyjny dla mieszkańców
Iławy, bo mieszkańcy nie wiedzą, gdzie zgłosić po południu sytuację, że ktoś pali, czym popadnie. Czy
Wydział Komunikacji Społecznej nie uruchomiłby telefonu, pod którym można by zgłaszać takie
przypadki i reagowano, by od razu? Bo jak ktoś zgłasza po południu, to rankiem już jest za późno.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że nie uda się ustawić pracy dłużej niż godziny urzędnicze.
Wszystko, co ma charakter wykroczeń i przestępstw w naturalny sposób trafia pod adres policji. Tam
należy dzwonić. My jesteśmy w godzinach pracy i służymy wsparciem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański dodał, że osoba dzwoniąca na policję nie
jest donosicielem, trzeba sobie zadać pytanie, kto się zachowuje nie w porządku.
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Bogusława Bandelewska powiedziała, że jeżeli ktoś ma od
razu przeprowadzić kontrolę, to tylko policja. Można zadzwonić na drugi dzień do urzędu i tą sytuację
przedstawić. Kontrola będzie dokonana, nawet w formie rozmowy pouczającej. Mandatu też od razu nie
nałożymy, musi być przeprowadzone postępowanie administracyjne, czasami o wiele lepiej wychodzą
rozmowy edukacyjne z przedstawieniem alternatywnych rozwiązań. Codziennie przychodzą ludzie i
pytają się o wymianę pieców, czy o podłączenie do sieci. Ta świadomość jest coraz większa. O smogu
się mówi teraz, a on cały czas był i sytuacja była gorsza od obecnej. Teraz mamy czujniki, mamy
monitoring.
Kierownik MOPS Grażyna Kemska: na terenie naszego miasta jest około 30 osób bezrobotnych,
z czego około połowa w tej chwili przebywa w różnego rodzaju schroniskach, prowadzonych głównie
38

Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
przez stowarzyszenia: dwa najbliższe schroniska w Marwałdzie i Rucewie oraz schroniska na terenie
całej Polski. Na terenie miasta Iławy przebywa 17 osób, dla niektórych to są miejsca stałe: ogrody
działkowe „Truskawka”, ogrody działkowe na Podleśnym, na Królowej Jadwigi 12A i B, pod schodami
Domu Weterana, cześć miejsc jest też nam nieznanych. Dla nich mamy pomoc, jeżeli dochód ich jest
poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, wtedy w całości
opłacamy ich schronienie, jest im przyznane decyzją administracyjną. Koszt schronienia jest bardzo
różny, w Rucewie – 400 zł miesięcznie, gdzieś tam dalej w Polsce, gdzie są oddziały lecznicze - nawet
1500 zł miesięcznie, ale dalej jest to znaczniej mniej niż w DPS-ie. Osoby te korzystają na miejscu z
bezpłatnych posiłków, kąpieli, mamy pielęgniarkę na pół etatu. Mieszkańcy przynoszą odzież. Z usług
pielęgniarskich: odwszawianie, opatrywanie ran; zasiłki stałe, celowe. W ciągu dnia, jeśli jest zimno,
bezdomni chętnie przebywają na terenie naszego ośrodka. My możemy tylko nakłaniać rozmową.
Wskazaliśmy policji miejsca, gdzie często przebywają bezdomni, żeby na czas mrozów sprawdzali te
miejsca. Są też na Alei Jana Pawła II pod wiaduktem, jest kilka takich miejsc, które kontrolują nasi
pracownicy socjalni czy też dzielnicowi.
Ad.11. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej w terminie,
o którym mowa w Statucie Miasta Iławy wpłynął wniosek w imieniu członków Prawa i Sprawiedliwości
w sprawie sprowadzenia polskiej rodziny z Kazachstanu wraz z zabezpieczeniem lokalu mieszkalnego i
warunków socjalno-bytowych do czasu usamodzielnienia się rodziny.
Wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 12. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański zapowiedział, że kolejna sesja odbędzie
się 27 lutego o godzinie 1200. Dodatkowe spotkanie dotyczące reformy oświaty odbędzie się
prawdopodobnie 16 lutego.
Radna Anna Zakrzewska zapytała się, jak będzie wyglądać procedura repatriacji?
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że podczas jego poprzednich kadencji sprowadził do Iławy
dwie rodziny polskich repatriantów, które znakomicie się zaaklimatyzowały. Dodał, że nie wszyscy
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mieszkańcy Iławy mogą być zachwyceni zapewnianiem mieszkania takiej rodzinie. Powiedział także, że
w tej sprawie liczy na zdanie radnych.
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański poinformował o podjęciu uchwały przez RIO w
Olsztynie z 16.01.2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Iławy na
podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na
Lata 2017-2029 i w sprawie sfinansowania planowanego deficytu w 2017 roku. Opinia jest pozytywna.
Uchwała Nr RIO. VIII-0120-35/17 składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 16.01.2017 roku
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Radny Robert Kowalewski zachęcił radnych do zwizytowania DPS-u na ulicy Dąbrowskiego i
zobaczenia, jak pieniądze z budżetu miasta są tam wydawane.
Przewodniczący Rady MIejskiej Wojciech Szymański powiedział, że branżowa komisja ma w tej
sprawie pole do popisu.
Ad 13. Zamknięcie obrad XXXV Sesji
Przewodniczący Obrad Wojciech Szymański po wyczerpaniu porządku sesji o godzinie 14.15
zamknął obrady XXXV sesji.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jolanta Kultys

/-/ Wojciech Szymański

/-/ Ewelina Gorzka

40

