Protokół Nr XXXVII/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 27 lutego 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Iławie odbyto w dniu 27 lutego 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 XXXVII Sesji. Serdecznie powitał
wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum,
przy którym może obradować Rada Miejska i podejmować prawomocne decyzje i uchwały.
Do liczenia głosów wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę Zakrzewską.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Iławie
Burmistrz Miasta Adam Żyliński zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu
„Przedstawienie nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miasta” oraz wycofanie uchwały ws. zasad
gospodarowania nieruchomościami Miasta Iławy oraz w sprawie powołania Doraźnej Komisji Etyki
Radnego. Zaproponował również wprowadzenie do porządku projektu uchwały ws. zaproszenia rodziny
polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Iława.
Radna Ewa Jackowska wystąpiła z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu „Zaopiniowanie
treści napisu na tablicy pamiątkowej”. Wyjaśniła, że jej prywatna opinia nie ma tu znaczenia,
wielokrotnie na komisji mówiła, co o tym sądzi. Zaproponowała, aby w tym temacie przeprowadzić
konsultacje społeczne. Środowisko mieszkańców jest podzielone. Inicjatorzy nie przedstawili list
poparcia, co również pozwala wnioskować o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Po publikacji w
mediach informacji o debacie nad formą napisu i po sprzeciwie lokalnej partii SLD, pojawiły się
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komentarze- jest ich ponad setka. To jest pora najwyższa, aby radni wysłuchali, co mieszkańcy mówią.
Dodała, że zawsze jest za głosem mieszkańców i nie interesuje jej ich głos co 4 lata, tylko przez 4 lata.
Zacytowała niektóre wypowiedzi: „Dlaczego mieszkańcy nie mają nic na ten temat do powiedzenia , czy
w ogóle taki pomnik powinien stanąć w Iławie” „Co ma katastrofa smoleńska z Iławą wspólnego”, „Zaraz
będziemy mieć miesięcznice smoleńskie, czy naprawdę jest to potrzebne naszemu miastu” , „Paranoja i
cyrk, nigdy bym nie pomyślała, że doczekam się takich czasów. Lepiej rada miasta pomyślałaby o tym,
jak polepszyć życie mieszkańcom naszego miasta.”
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział radnej, że wystarczy przykładów.
Radna Ewa Jackowska przytoczyła jeszcze jeden z wpisów „Musztarda po obiedzie, państwo
radni przecież już podjęli decyzję, wystraszeni opinią kilku radnych PIS-owskich oraz mając w
poważaniu opinię kilkuset mieszkańców miasta podpisanych jakiś czas temu pod stosowną
protestacyjną petycją pana Kopaczewskiego, będziemy mieli w Iławie miejsce demonstracyjne…”
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański przerwał radnej, mówiąc, że już uzasadniła swój
wniosek.
Radna Ewa Jackowska zwróciła się do radnych z prośbą, aby zapoznali się z forum „Info-Iława” i
poprosiła o przemyślenie czy tą decyzją radni są skłonni podzielić mieszkańców Iławy. Konsultacje
społeczne dadzą jasny obraz czy mieszkańcy chcą czy nie tablicy.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że przykro mu, że tylko tablica budzi takie kontrowersje.
„Pomniki mówią o historii i zmieniających się czasach. W Polsce podczas rozbiorów nie można było
stawiać pomników, bo wzbudzały świadomość narodową. Po II wojnie światowej można było w ten
sposób upamiętniać tylko osoby i wydarzenia służące umacnianiu ustroju totalitarnego państwa.
Mamy takie pomniki również w Iławie- Osiedle XXX-lecia PRL czy pomnik na stadionie miejskim
odsłonięty 22.07.1945 ku czci PRL-owskiego Narodowego Święta Odrodzenia Polski, gdzie do dziś
zwolennicy dawnego systemu składają kwiaty. Kontrowersje wg niektórych budzi tylko tablica ku
pamięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, mająca pobudzać do refleksji i oddać hołd osobom,
którzy zapłacili cenę najwyższą służąc ojczyźnie. Pogratulował wrażliwości, poczucia wartości i
służenia prawdzie historycznej. W związku z tym, że wg niektórych z państwa jest to tak wielki
problem, a jednak druga strona wykazuje zrozumienie i szanuje poglądy innych ludzi- my nie
stawaliśmy tu za rozbiórką tych symboli, bo mogą służyć w różny sposób. Mogą być symbolem
minionego ustroju i każdy może przyjść i zobaczyć jak to PRL postawił sobie nie widomo co za ptaka
na cokole, któremu wszyscy oddają dziś hołd, kiedy Orzeł Polski jest już dawno w koronie.
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W związku z tym my jako przedstawiciele PIS, mimo że to nie była inicjatywa PIS tylko radnych –
my jako przedstawiciele PIS popieramy wniosek radnej o wycofanie tego punktu z porządku
posiedzenia. Najprawdopodobniej powołamy komitet budowy takiego pomnika i postawimy go wtedy
zgodnie z naszym wyobrażeniem o tej katastrofie, zgodnie z wizerunkiem jaki będziemy sobie
uważali. Nie ma widocznie jeszcze klimatu na tego typu inicjatywy tu i w mieście, duch Stalina tu cały
czas krąży w Iławie”
Radny Ryszard Kabat powiedział, że radny Brzozowski trochę przesadził nawiązując do jakichś
pomników PRL-owskich. Rozmawiamy o obelisku i konsultacjach społecznych.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że teraz jest mowa o zmianach do
porządku i zapytał czy radny ma jakiś wniosek, co do porządku.
Radny Ryszard Kabat powiedział, że przewodniczący przesadza z dyscyplinowaniem – dyskusja
dotyczy porządku obrad, punktu o którego zdjęcie wniosła radna Jackowska. Radny Roman
Brzozowski też się w tym punkcie wypowiedział i radny teraz chce się odnieść do jego wypowiedzi.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że Pan Brzozowski poparł wniosek a
radny może mieć na ten temat inne zdanie, że jest za pozostawieniem punktu w porządku
Radny Ryszard Kabat powiedział, że dyskusja nie dotyczy pomników PRL-owskich tylko mowa o
konkretnym punkcie problemu.
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku sesji punktu „Przedstawienie
nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miasta” został przyjęty pozytywnie jednogłośnie
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku sesji punktu podjęcia uchwały ws .
zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Iławy został przyjęty pozytywnie przy 1 głosie
„wstrzymującym”
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku sesji punktu podjęcia uchwały w.
sprawie powołania Doraźnej Komisji Etyki Radnego został przyjęty pozytywnie jednogłośnie
Poddany pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do porządku punktu podjęcie uchwały ws
zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Iława sesji
został przyjęty pozytywnie jednogłośnie
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Poddany pod głosowanie jawne wniosek o zdjęcie z porządku sesji punktu„Zaopiniowanie treści
napisu na tablicy pamiątkowej” został przyjęty pozytywnie przy 16 głosach za, 2 przeciwnych i 3
wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański podał pod głosowanie porządek obrad
uwzględniający wprowadzone do niego zmiany
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji
4. Przedstawienie nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miasta
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przez GM Iława
6. Projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029
2) zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok
3) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, ich punktowania oraz dokumentowania
4) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława,
ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
5) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/46/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
6) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2017
7) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Iława.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
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9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wnioski mieszkańców Iławy.
11. Komunikaty i oświadczenia
12. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański poinformował, że w Biuletynie Informacji
Publicznej opublikowano oraz wyłożono do wglądu w Biurze Rady Miejskiej protokół z XXXV 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. Przedstawienie nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miasta
Kierownik Wydz. Komunikacji Społecznej Piotr Ambroziak jako opiekun Młodzieżowej Rady
Miasta powiedział, że odbyły się wybory w Iławskich szkołach do młodzieżowej rady, są dorośli i sami
się przedstawią. Oddał głos przewodniczącemu MRM.
Grzegorz Bukowski –przewodniczący MRM podziękował za zaproszenie na sesję. Powiedział, że
15 osób reprezentuje 7 iławskich szkół. Cieszy go fakt powołania rady i przeniesienie do UM. MRM
odbyła już spotkanie z burmistrzem i wiedzą jakie są oczekiwania, co do działalności rady. Pierwszym
zadaniem rady będzie walka o zbudowanie siłowni plenerowej w ramach akcji „Nestle” .
Przedstawił skład osobowy rady.
Ad.5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez GM Iława
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański przekazał informację, że temat był
omawiany szczegółowo na komisjach w dniu 20, 22 lutego bieżącego roku.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
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Opinie Komisji zaprezentowane przez Przewodniczących Komisji :
Komisja
Komisja Rozwoju
Problematyki
Gospodarczego,
INFORMACJE
Społecznej
Budżetu i
Finansów
Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
Pozytywnie
Pozytywnie
awansu zawodowego w szkołach
jednogłośnie
jednogłośnie
prowadzonych przez GM Iława

Komisja
Oświaty, Kultury,
Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Poddane pod głosowanie jawne „.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez GM Iława” zostało
przyjęte pozytywnie jednogłośnie.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez GM Iława stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Ad.6. 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 :
Komisja
Komisja Rozwoju
Problematyki
Gospodarczego,
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
Społecznej
Budżetu i
Finansów
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta na lata 2017-29

pozytywnie bez
poprawek

3 „za”
3 „przeciw”
1 „wstrzymujący”

W dyskusji nad powyższym zagadnieniem głos zabrali:
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Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że uchwały budżetowe omówi Pani Skarbnik
pakietem ale wyjaśnił, że nowa inwestycja w mieście została zbyt ogólnie omówiona, wywołało to trochę
nieporozumień i dlatego prosi, aby Pani Skarbnik przedstawiła to obszerniej.
Skarbnik Miast Ewa Moszczyńska powiedziała, że na finansowanie nowej inwestycji o nazwie
„Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Sienkiewicza” zaciągnięty zostanie kredyt. Z uwagi na to, że
procedura trwa około 2 miesięcy, wymagana jest opinia RIO co, do możliwości spłaty przez gminę a
potem trwa jeszcze procedura przetargowa w celu wyłonienia banku, który kredytu udzieli.
Aby można było zakończyć inwestycję w listopadzie i korzystać z lodowiska, niezbędne jest
zabezpieczenie środków już teraz i wprowadzenie inwestycji do budżetu już teraz. Do czasu uzyskania
kredytu zabezpieczono środki z wkładu własnego na zagospodarowanie turystyczne brzegów Iławki
i jeziora Iławskiego w kwocie 700 tys. zł, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej -350 tys.
i przebudowy hali poprzemysłowej na cele społecznej w rejonie ul. Jasielskiej – 300 tys. złotych.
Zmniejszono też kwotę odsetek od kredytów i poręczeń. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia
banku, który udzieli nam kredytu na realizację tej inwestycji zostanie zwiększony deficyt budżetowy
i tym samym zwiększony zostanie wkład własny na wcześniej wymienione trzy inwestycje.
W zmianach w budżecie dokonano następujących zmian:
-zwiększono dotacje dla ICK; w związku ze śmiercią pracownika tej instytucji, trzeba wypłacić
odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 5400 złotych,
Radny Ryszard Kabat jeśli chodzi o wprowadzenie do budżetu miasta nowej inwestycji, budowy
lodowiska w kwocie 1650 tys. Złotych, to w tym momencie radny jest „przeciw” . Nie znaczy to, że
uważa że w mieście nie powinno powstać sztuczne lodowisko, ale obecnie uważa, że jest wiele
ważniejszych dla mieszkańców inwestycji i robót do zrobienia. Poprosił, aby zapytać mieszkańców ulicy
Sosnowej czy Świerkowej, czy chcieliby mieć sztuczne lodowisko czy ulicę. Ulic jest do zrobienia
bardzo dużo, mnóstwo ścieżek i ich połączeń, aby stanowiły ciąg komunikacyjny. Jest modernizacja
budynków komunalnych, termomodernizacja szkół i przedszkoli- jest dużo ważniejszych inwestycji do
zrobienia niż budowa sztucznego lodowiska. Uważa, że inwestycja przedstawiona w wersji burmistrza
jest półśrodkiem, bo gdybyśmy chcieli, aby do Iławy przyjeżdżali ludzie i interesowali się tym obiektem –
to jest taki półśrodek. Dodał, że znalazł informacje o mobilnych lodowiskach o wymiarach 20 na 30
metrów o charakterze podobnym do burmistrza, jednak lokalizacja mogłaby być zmienna. Koszt takiej
inwestycji to około 360 tys. złotych. Warto nad tym się zastanowić. Burmistrz wpadł na pomysł,
przedstawił go na komisji bez przedstawienia założeń, jak ma wyglądać, jakie będzie generowało
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koszty. Podejmując decyzję o zmianach w budżecie i budowie lodowiska, generowane są koszty dla
przyszłych rad i burmistrzów. Tak jak basen generuje koszty tak będzie generowało je lodowisko. Za
mało jest informacji, aby podejmować dziś taką decyzję o budowie tego lodowiska.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński nawiązał do przywoływania tematów: termomodernizacji szkół,
zasobów komunalnych czy nie zrobionych ulic. Oświadczył, że zadaniem samorządów jest
powodowanie pójścia szerokim frontem. Nic w tym mieście nie jest zapomniane i zlekceważone. W
budżecie jest wpisane zrobienie dokumentacji na ulice Świerkową i Sosnową - potrwa to kilka miesięcy.
W przyszłym roku będzie dyskusja, czy zrobione będzie tam oświetlenie, czy coś więcej.
Termomodernizacja – wnioski dotyczące Szkół NR 2 i 4 są po przejściu formalnym - tam będzie
kompletna rewolucja. Termomodernizacja zasobów komunalnych - w dzisiejszym pakiecie pojawia się
cała ulica Jasielska. Dwa baraki przeznaczono do rozbiórki. W zawiązku z tym serwowanie zarzutu, że
jest tyle innych problemów- one zawsze będą występowały i nigdy to nie będzie dobry czas, bo zawsze
coś w zanadrzu będzie kolejnego do wykonania- to jest niekończąca się historia. Zajmujemy się tym
wielo-frontowo na wielu odcinkach.
Dostrzegam pewną sprzeczność, bo najpierw pan mówi, żeby nie robić półśrodka, a potem nam ten
półśrodek proponuje. Po rozmowach z fachowcami doszliśmy do pewnego wniosku – bo już kilka miast
się z tego wycofuje- nie ma mowy o żadnym lodowisku mobilnym, ponieważ to się niszczy, dewastuje
i po kilku latach jest nieprzydatne. Albo robimy coś precyzyjnego i konkretnego, a to nam gwarantuje to
lodowisko, bo jest z prawdziwego zdarzenia. Doradzali nam fachowcy, którzy już nie jedno takie
przedsięwzięcie realizowali. Nie wyobrażam sobie, aby omawiać z radą miejską przekrój techniczny
i technologię tego lodowiska bo będziemy o tym dyskutować, kiedy zostanie ogłoszony przetarg.
Jestem tu trzecią zimę i trzecią zimę kompromitujemy się, jeśli chodzi o próbę zainstalowania lodowiska
w mieście w anomaliach pogodowych, tego typu obiektu. A jest ogromne zapotrzebowanie bo widzę, co
się dzieje w miastach ościennych i jest to rzecz adresowana dla naszego środowiska a nie na
zewnątrz. Jest to usługa potrzeba zaproszenia młodych ludzi do uprawiania tego typu rekreacji
w warunkach 30-tysiecznego miasta. Nie jest to żaden luksus.
Radna Ewa Jackowska powiedziała, że nie wierzy że to mówi publicznie, ale po raz pierwszy
popiera ten projekt – ale nie teraz. Nie wie czemu zapominamy, że za chwilę mamy wielką reformę – nie
jesteśmy na nią przygotowani w budżecie. Nie chce powielać słów radnego Kabata, ale w pełni się
z nim zgadza, że co roku radni piszą w imieniu mieszkańców wnioski do budżetu, co roku radni są
zbywani. Co roku po raz kolejny, ulice są zapisane w projekcie budżetu. Przypomniała, że radny Lotz
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walczy o oświetlenie jednej ulicy kilka miesięcy, czy dwa lata i ma nadzieję, że po jej inicjatywie dziś
radny będzie miał to zrobione. Czekają miasto wielkie wydatki związane z reformą oświaty.
Podziękowała za przytomność umysłu radnemu Brzozowskiemu, który dobrze argumentował na komisji
RGBiF, że to nie ten czas, że są ważniejsze wydatki w mieście niż budowa lodowiska. Radna jest za
budową lodowiska, ale nie teraz kiedy miasto czekają potężne wydatki.
Radna Janina Okołowska powiedziała, że dyskusja nie dotyczy tylko lodowiska ale
zagospodarowania terenu za basenem – z lodowiskiem wiąże się postawienie skateparku czyli
stworzenie kompleksu młodzieżowego. Na pewno ten teren będzie mógł się rozwinąć pod kątem jego
zagospodarowania, zawsze chcieliśmy mieć lodowisko i zawsze będzie sytuacja, że nie będzie nas
stać. Jak na wiele innych rzeczy nie było miasta stać, a one są i nie ważne, czy były finansowane
z budżetu czy współfinansowane ze środków unii. Ulice są zapisane w budżecie na zasadzie wykonania
dokumentacji a na przyszły rok będzie wykonawstwo. Ulice będą powstawać zawsze i lodowisko będzie
odkładane i odkładane i nigdy go nie zrobimy. W ocenie radnej takie lodowisko jest potrzebne. Jeśli
w konsekwencji wzięcia kredytu zwiększony zostanie deficyt, to myśli, że pani skarbnik ma zapisy
w budżecie, które pozwolą jej na sfinansowanie wydatków związanych z reformą. Jeśli trzeba,
to te pieniądze się znajdą, pani skarbnik przytakuje i na pewno pieniądze na reformę znajdzie.
Radny Tadeusz Lotz zapytał, czy ktoś przeprowadził symulację kosztów utrzymania lodowiska.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że na tym etapie kiedy nie wiadomo co wyłoni
przetarg w myśl hasła „zaprojektuj-wybuduj”, trudno to osądzać. Rolą samorządu terytorialnego nie jest
zadawanie sobie za każdym zrazem pytania, ile będzie kosztowało utrzymanie wszystkiego, co się
pojawi w mieście. Każda kolejna trawa, ulica to również jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie ile to
miasto będzie kosztowało, jest wiele poczynań w mieście, gdzie z natury należy oszacować poczynania.
Tak jak to się dzieje w przypadku ZKM, gdzie będzie trzeba popracować nad przefiltrowaniem treści
uchwały, bo najstarsi mieszkańcy Iławy mają żal, za barierę postawioną im w sensie darmowych
przejazdów od wieku lat 75. Mamy w mieście mnóstwo takich rzeczy do utrzymania i będą dochodzić
kolejne. Utrzymanie bazy wioślarskiej kosztuje miasto 150 tys. To był pomysł samorządu, aby
wprowadzić taką sekcję i taką drużynę. Takie pytanie będzie zawsze wracać i będziemy na nie szukać
odpowiedzi i kalkulować, że miasto ma aspiracje, musi się rozwijać, obiekty użyteczności publicznej
muszą powstawać i trzeba będzie je utrzymywać.
Radny Tadeusz Lotz powiedział, że przecież takie lodowiska funkcjonują gdzieś w Polsce
i chciałby znać wstępny koszt utrzymania. Jeśli się okaże, że będzie kosztowało 2 miliony rocznie to czy
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nie zastanawialibyśmy się, czy je robić teraz?
Burmistrz Miasta Adam Żyliński odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć, ale wie ile
kosztuje utrzymanie basenu i dziś by nie znalazł człowieka w Iławie, który by uważał, że należy go
zlikwidować, bo kosztuje miasto rocznie 800 tys., mimo że jest zajęty od rana do 22.00, ale jest
wartością dodaną w tym mieście.
Radny Roman Brzozowski podziękował radnej Jackowskiej, że uznała go za autorytet, na którym
można budować uzasadnienie. To był jęk biedaka, bo biedakowi zawsze jak dać coś co ponad
jedzenie, to zastanawia się czy go na to stać. Przeglądał budżet na 2017 rok i zastanawiał się czy na to
stać nas. W budżecie zauważyłem wiele rezerw chociażby w środkach własnych zabezpieczonych na
inwestycje unijne, gdzie moim zdaniem realizacja 100% tych inwestycji nie jest możliwa , być może nie
trzeba będzie zwiększać deficytu budżetowego, aby to zrealizować. Przez ostatnie dwa lata cały czas
pracowaliśmy nad zmniejszeniem deficytu i trzeba kiedyś zacząć budować. Zastanawiał się co by to
miało być. Popieram radnego Kabata i radną Jackowską, że z są różne inne wydatki, ale moim zdaniem
po analizie budżetu doszedłem do wniosku, że na takie szaleństwo nas stać, poparł projekt budowy
lodowiska.
Radny Edward Bojko powiedział, że budowa ulicy i lodowiska jest tak samo potrzebna bo miasta
ościenne daleko dalej idą, aby odciągnąć młodzież od komputerów. Więc nie powinno być dyskusji nad
realizacją lodowiska, jest możliwość i należy je budować. Marzenia o basenie trwały 12 lat kiedy inne
miasta je budowały, w końcu powstał , trzeba w tym kierunku iść.
Radna Elżbieta Prasek zapytała ile miesięcy będzie czynne lodowisko?
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jak basen ma swoje opłaty to i lodowisko będzie
miało symboliczną opłatę, zakładając na przełomie roku przychód w granicach 200 tys. złotych – czy to
wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania lodowiska- nie wie, ale myśli, że to nie będzie powalająca
kwota. Lodowisko ma być czynne od listopada do kwietnia- około 7 miesięcy. Inwestycja lodowiska
został spowodowana poszukiwaniami miejsca na lokalizacje skateparku. Przy Skarbku jest zbyt wysoka
skarpa i wymiana gruntu to ogromne koszty. Teren przy pumptracku jest zbyt groźny z uwagi na
okoliczne bloki. Ulica Sienkiewicza to najbardziej neutralny teren, tam dochodzą ścieżki rowerowe i
będzie to taka naturalna mekka sportowa. W naturalny sposób zostanie wymuszone centrum sportowe
w tym miejscu . W okresie letnim lodowisko będzie stanowiło podstawę do ustawienia urządzeń
mobilnych dla najmłodszych.
Radny Roman Brzozowski powiedział, że nie sztuką jest wybudować – podobne lodowisko w
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Częstochowie za 2 miesiące użytkowania kosztowało miasto 317 tysięcy, poza tym były wpływy z
udostępniania lodowiska i wypożyczania sprzętu, które nie jest tu policzone.
Radny Ryszard Kabat powiedział że porównywanie lodowiska z basenem jest populistyczne- na
basem miasto otrzymało środki zewnętrzne, a ta inwestycja będzie budowana z własnych środków.
Bardzo łatwo się wydaje nie swoje pieniądze, publiczne. Warto poszukać możliwości, aby zrobić
inwestycje z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Łatwo podjąć taką decyzje o budowie lodowiska
za 1 650 tys. , bo w samorządzie zawsze tak będzie, że inwestycje jak by nie była zgłoszona zawsze
będzie w mieście potrzebna. Istotą jest kolejność realizacji. Nikt nie mówi że miastu lodowisko nie jest
potrzebne. Są inwestycje do zrobienia z wykorzystaniem środków zewnętrznych, a tu wkładane są
własne pieniądze bo tak jest najprościej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański zapytał, czy basen był w 100%
wybudowany za pieniądze zewnętrzne.
Radna Janina Okołowska powiedziała, że to było współfinansowane; żadna z inwestycji która była
współfinansowane ze środków unijnych nie była w 100% finansowana – zawsze wymogiem był wkład
własny.
Kierownik Wydz, PIM Roman Radtke powiedział, że basen kosztował 15 milionów z tego
7 milionów było wkładu własnego.
Burmistrz Miasta Adam Żyliński powiedział, że jest część inwestycji w mieście, które zawsze
będą skazane, trzeba będzie je robić w 100% z dochodów własnych jak np. osiedlowe ulice. Bardzo
dokładnie była analizowana sytuacja – istniałaby możliwość realizacji lodowiska pełnowymiarowego do
gry w hokeja na lodzie, jako inwestycji strategicznej dla sportu przy współudziale z Polskim Związkiem
Hokeja na Lodzie, ale wtedy byłyby to bardzo poważne wydatki, wymusiłoby to powołanie sekcji
hokejowej i wejście w wydatki nieporównywalne. Wybrano zminimalizowanie tego i podniesienie
efektywności, budowę lodowiska rekreacyjnego o wymiarach 20 na 40 z infrastrukturą do jego
utrzymania. Powiedział, że już chyba każdy powiedział to co miał i nie ma sensu przedłużać dyskusji.
Rada Miejska w obecności 21 radnych przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2017-29
Uchwała Nr XXXVII/ 315/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata
2017-29 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

11

Protokół Nr XXXVII/17
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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 :
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE

zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Komisja
Problematyki
Społecznej
Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
3 „za”
3 „przeciw”
1 „wstrzymujący

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki
Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 21 radnych – przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2017 rok.
Uchwała Nr XXXVII/ 316 /17 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
3) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, ich punktowania oraz
dokumentowania
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
Problematyki
Społecznej
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Komisja
Komisja
Rozwoju
Oświaty, Kultury,
Gospodarczego,
Sportu
Budżetu i
i Turystyki

Protokół Nr XXXVII/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 27 lutego 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
Finansów

określenia kryteriów drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę
Miejską Iława, ich punktowania oraz
dokumentowania

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 21 radnych – przy 21 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, ich punktowania oraz dokumentowania.
Uchwała XXXVII/ 317/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, ich punktowania oraz
dokumentowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
4) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły.
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

określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych,

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie
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dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz
dokumentowania,
dla
kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 21 radnych – przy 21 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania
oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Uchwała XXXVII/ 318/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
5) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/46/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i

odpłatności

za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
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

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr
VI/46/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i

Komisja
Problematyki
Społecznej

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośne

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie
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specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 21 radnych – przy 21 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie” zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/46/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
Uchwała XXXVII/319/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/46/15 z dnia 23
lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
6) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2017
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
Problematyki
Społecznej
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Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Protokół Nr XXXVII/17
z Sesji Rady Miejskiej w Iławie odbytej w dniu 27 lutego 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Iławie
określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2017

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 21 radnych – przy 21 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Iławy w roku 2017
Uchwała XXXVII/320/17 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2017 stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
7) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej
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

zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia
do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej
Iława

Komisja
Problematyki
Społecznej

Pozytywnie
jednogłośnie

Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Budżetu i
Finansów
Pozytywnie
5 –za
2-wstrzymujące

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Pozytywnie
jednogłośnie

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było.
Rada Miejska w obecności 21 radnych – przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę, w sprawie
zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Iława.
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Uchwała XXXV/321/17 w sprawie s zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się
na terenie Gminy Miejskiej Iława stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Ad.7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy
wzięli udział między innymi w:


spotkaniu z p. P. Lisickim w sprawie Lotniczej Majówki



spotkaniu z p. Agatą Topolewską w sprawie wystawy oraz 20-lecia działalności
artystycznej



spotkaniach z dyrektorami szkół i przedszkoli



spotkaniu w sprawie Lotniczej Majówki z Komendantem Policji, p. R. Mikusikiem



spotkaniu z ekspertami zajmującymi się organizacją Lotniczej Majówki



spotkaniu z Komendantem Powiatowym Państwowych Straży Pożarnych p. Maciejem
Jasińskim i jego zastępcą w sprawie Pikniku Lotniczego



spotkaniu w GS nr 2 w sprawie dostosowania szkoły do przyjęcia I klas Szkoły
Podstawowej



spotkaniu dot. układu komunikacyjnego na osiedlu „Małpi Gaj”



spotkaniu dot. termomodernizacji budynków komunalnych



spotkaniu ewaluacyjnym dot. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego



spotkaniu w Starostwie Powiatowym dot. naprawy nawierzchni ul. Wojska Polskiego oraz
odprowadzeniu wód deszczowych



otwarciu lądowiska iławskiego szpitala



prezentacji dot. koncepcji zagospodarowania skweru Żeromskiego



spotkaniu z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej PRACA, Zbigniewem Stachurskim dot.
przejęcia ul. Piotra Skargi



spotkaniu z Karolem Kowalskim i Jakubem Kowalskim w sprawie rekreacji rowerowej
w mieście



spotkaniu z Andrzejem Prus w sprawie konferencji organizacji konferencji poświęconej
cywilizacji plemion pruskich na pobliskich terenach
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spotkaniu z Michałem Wróblewskim dot. współpracy kulturalnej z chórem Gospel



spotkaniu z Piotrem Żuchowskim, radnym sejmiku Województwa Warmińsko
- Mazurskiego, w sprawie współpracy samorządu miejskiego z wojewódzkim



spotkaniu prezesów Iławskich Ogrodów Działkowych



spotkaniu z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Iławy



spotkaniu z Iwoną Gawińską ze Związku nauczycielstwa Polskiego w sprawie reformy
oświaty oraz współpracy



spotkaniu z pastorem K. Kopaczem w sprawie organizacji obchodów 25-lecia parafii oraz
20-lecia oddania kościoła



spotkaniu w sprawie omówienia programu tegorocznej edycji Pikniku Inspiracji



naradzie rocznej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, która odbyła się w Starostwie
Powiatowym



spotkaniu z Młodzieżową Radą Miasta



spotkaniu z Tomaszem Marszałkiem z KPP Iława w sprawie dokumentacji dot. planów
obronnych



spotkaniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gustawem
Brzezinem, w sprawie bieżącej działalności powiatów i gmin oraz współpracy
z samorządem Województwa, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Wydział Komunikacji Społecznej
1. W dn. 09.02.2017 r. przeprowadzono pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie Pikniku
Inspiracji 2017, w którym udział wzięli pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej, Burmistrz
Adam Żyliński oraz Dyrektor ICK wraz z oddelegowanym przez siebie pracownikiem
2. W dn. 15.02.2017 r. pracownik Wydziału brał udział Międzynarodowych Targach Reklamy
i Poligrafii RemaDays Warsaw w Nadarzynie. Celem wyjazdu było zaczerpnięcie inspiracji
najnowszych trendów w reklamie oraz pozyskanie nowych kontaktów i inspiracji podczas
zamawiania gadżetów promocyjnych miasta.
3. W dn. 16.02.2017 r. przeprowadzono szkolenie Młodzieżowej Rady Miasta Iławy, które
poprowadziła Joanna Pietrasik – prezes Stowarzyszenia Civis Polonus.
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4. W dn. 16.02.2017 r. odbyło się spotkanie zespołu ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego
w sprawie podsumowania zakończonej pierwszej edycji budżetu obywatelskiego oraz spotkanie
ewaluacyjne wraz z wnioskodawcami
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W dniach 23.01. - 03.02.2017 r. w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy
Rodzinie, zorganizowano Ferie Zimowe dla 20 dzieci z klubu aktywności Junior. Od poniedziałku
do piątku odbywały się atrakcyjne zajęcia prowadzone przez wychowawców ośrodka m. in.:
wyjścia do kinoteatru, kulig z ogniskiem, twórcze zajęcia plastyczne, konkurencje sportowe,
rozmowa z policjantem Komendy Powiatowej Policji o bezpieczeństwie na drodze oraz zabawy
integracyjne. Zwieńczeniem ferii była zabawa dla dzieci przy muzyce połączona z konkursem
talentów.
2. 13.02.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące działań ośrodka w zakresie pracy z osobami
uwikłanymi w przemoc domową oraz rodzin niewydolnych wychowawczo. W czasie spotkania
zostały zaprezentowane programy psychoedukacyjno-profilaktyczne, które ośrodek może
realizować dla osób z warunkowym zawieszeniem kary, ograniczeniem praw rodzicielskich
z terenu Miasta Iławy i skierowanych przez Sąd. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Iławy
– p. Adam Żyliński, Prezes Sądu Rejonowego w Iławie – p. Wojciech Drewniak, Wiceprezes Sądu
Rejonowego w Iławie – p. Ewa Toczydłowska, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich – p. Izabela Nadratowska – Borowa, Pierwszy Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Iławie – nadkom. Rafał Żubertowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – p. Irena Kasprzycka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. Jolanta
Rynkowska oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku Psychoedukacji, przeprowadzono
warsztaty dla dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
- "Tolerancja" - 1 klasa
- "Akcja Krzyś" – 3 klasy
- "Nie dla używek" - 6 klas
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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W okresie od 23.01. do 03.02.2017 r. w Świetlicy Środowiskowej "Mopsik" w Iławie odbywały się
zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iławie. W półzimowisku uczestniczyło 47 dzieci, które brały czynny udział w atrakcjach
zaproponowanych przez wychowawców świetlicy.
Zrealizowano bogaty program zajęć:
 zajęcia sportowe i rekreacyjne: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy itp.,
 zabawy psychoruchowe i socjoterapeutyczne,
 turnieje: plastyczny, gier logicznych (Rummikub, Memos), tenisa, bilarda, piłki stołowej,
 codzienne gry i zabawy świetlicowe, planszowe, grupowe z wykorzystaniem chusty
animacyjnej,
 seanse filmowe - wyjście do kina,
 zajęcia plastyczne,
 przedstawienia teatralne w wykonaniu podopiecznych świetlicy,
 lepienie z masy solnej,
 zabawy taneczne i dyskoteki,
 zabawy karaoke,
 zajęcia komputerowe,
 zajęcia ruchowe na basenie,
 zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.
Dzieci mogły liczyć również na dożywianie w formie codziennego obiadu (z MOPS Iława) oraz
podwieczorków.
W dniu 02.02.2017 r. zorganizowano wyjazd do Planetarium w Olsztynie, w którym uczestnicy
mogli obejrzeć projekcję „Wędrówka po gwieździstym niebie” oraz seans filmowy. Podopieczni
skorzystali również z posiłku w Mc' Donalds.
Miejska Biblioteka Publiczna
 31.01.2017 r. – Głośne czytanie – 62 osoby
Miejsce: Przedszkole „Majka”
 31.01. – 03.02.2017 r. – Ferie Zimowe w Bibliotece – tydzień 2 – 85 osób
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Miejsce: Przedszkole Samorządowe Nr 6
 31.01.2017 r. – „Spotkanie z Bajką”– 13 osób
Miejsce: Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Iławie
 01.02.2017 r. – Warsztaty „Jak to z gliną bywa”– 10 osób
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Ławicach
 03.02.2017 r. – Wernisaż „Pasjami wyjątkowi”– 16 osób
Miejsce: MBP Iława
 03.02.2017 r. – Gildia Magii i Miecza – sesja D&D – 6 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
 08.02.2017 r. – „Spotkanie z bajką” - 23 osoby
Miejsce: Samorządowe Przedszkole Nr 6 w Iławie
 10.02.2017 r. – Warsztaty ceramiki „Z ziemi i z ognia” – 4 osoby
Miejsce: Pracownia Komputerowa
 10.02.2017 r. – Gildia Magii i Miecza – sesja Apocalypse World - 5 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
 11.02.2017 r. – Akademia „Smyka” – 5 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
 13.02.2017 r. – Wielkie dzieła – wielkie ekranizacje „Lot nad kukułczym gniazdem” K. Kesey’a–
11 osób
Miejsce: Czytelnia Ogólna
 15.02.2017 r. – Wycieczka – zbiory i zasady korzystania z Oddziału dla Dzieci - 23 osoby
Miejsce: Oddział dla Dzieci
 15.02.2017 r. – „Między Nami – porozmawiajmy o miłości – 3 osoby
Miejsce: Filia Nr 2
 15.02.2017 r. – Głośne czytanie w przedszkolu – 64 osoby
Miejsce: Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Iławie
 15.02.2017 r. – Wycieczka – zbiory i ich wykorzystanie w Oddziale dla Dzieci – 23 osoby
Miejsce: Oddział dla Dzieci
 16.02.2017 r. – „Spotkanie z bajką” – 22 osoby
Miejsce: Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Iławie
 16.02.2017 r. - Wycieczka – zbiory i ich wykorzystanie w Oddziale dla Dzieci – 16 osób
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Miejsce: Oddział dla Dzieci
 16.02.2017 r. – Klub Malucha – „Bałwankowe inspiracje” – 14 osób
Miejsce: Oddział dla Dzieci
 17.02.2017 r. – Klub Niteczka – „Na szkle malowane” – 16 osób
Miejsce: Wypożyczalnia dla Dorosłych
 17.02.2017 r. – Gildia Magii i Miecza – sesja D&D – 6 osób
Miejsce: Pracownia Komputerowa
 Wystawy: Wielkanoc, Iława na Niebiesko, 1050 lecie Chrztu Polski,
Ponadto przeprowadzono 14 warsztatów z obsługi komputera, w których wzięło udział 80 osób oraz
zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, w których uczestniczyło 673 osób.
Ogółem w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się 34 działań.
We wszystkich formach uczestniczyły 1180 osób.
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji\


1 lutego 2017 r. – turniej w ramach Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego Sezon 2016/2017
Miejsce: sala sportowa przy ul. Asnyka 3 B



1 lutego 2017 r. – Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców Rocznika 2010/2011 w ramach „Ferie
Zimowe 2017 Na Sportowo”
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa



4 lutego 2017 r. – uroczyste zakończenie rozgrywek Iławskiej Ligi Futsalu Sezon 2016/2017
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa



8 lutego 2017 r. – turniej w ramach Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego Sezon 2016/2017
Miejsce: sala sportowa przy ul. Asnyka 3 B



11 lutego 2017 r. – XXIII Mistrzostwa Polski Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Piątkach
Piłkarskich (impreza współorganizowana)
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa



11 lutego 2017 r. – mecz w ramach rozgrywek III ligi piłkarzy ręcznych ITS Jeziorak Iława –
Iskra Bydgoszcz (impreza współorganizowana)
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
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12 lutego 2017 r. – Turniej Halowej Piłki Nożnej Dzieci „UKS Mały Jeziorak CUP” (impreza
współorganizowana)
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa



12 lutego 2017 r. – 1/16 Pucharu Polski w Futsalu, mecz Zawbud Iława – FC Toruń (impreza
współorganizowana)
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa



15 lutego 2017 r. – turniej w ramach Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego Sezon 2016/2017
Miejsce: sala sportowa przy ul. Asnyka 3 B

Iławskie Centrum Kultury
W dniach od 23 stycznia do 3 lutego 2017 r. odbywał się cykl imprez „Ferie Zimowe z ICK”.
Podczas dwutygodniowych działań miały miejsce projekcje filmowe, spektakle teatralne, warsztaty
rzeźbiarskie - Kuźnia Talentów, gry i zabawy pobudzające twórczą aktywność, zajęcia plastycznoteatralne, Bajkowa Dyskoteka oraz warsztaty „ Szkoła pisania ” prowadzone przez pisarza Mariusza
Sieniewicza.
W dyskusji nad powyższym głos zabrali:
Radny Robert Kowalewski zapytał o spotkania dotyczące lotniczej majówki.
Burmistrza Adam Żyliński odpowiedział, że dzisiaj jest sam, nie ma zastępcy Pani Ewy Junkier,
która odpowiada za przygotowanie majówki lotniskowej i zna szczegóły. W budżecie są zarezerwowane
pieniądze na poziomie 100 000 zł, będzie to impreza droższa, trwają poszukiwania sponsorów, włączył
się Wójt Harmaciński, który użyczy wolontariuszy w postaci OSP oraz terenów na nieodzowne lotniska
awaryjne. Przedsięwzięcie jest duże logistycznie, wokół niego dzieje się dużo. Związane jest z tym
prawo lotnicze, Urząd Kontroli Lotnictwa oraz szereg innych warunków do spełnienia. Majówka będzie
miała dwa tory: wojsko, które bezpłatnie będzie uczestniczyć, ale nie wiadomo w jakiej skali ponieważ
oni żyją na rozkaz, druga część jest komercyjna. Na kolejnej sesji pani Ewa może uzupełnić informacje
o szczegóły.
Radny Tadeusz Lotz powrócił do wniosków, które składał dwa lata temu. Jeden wniosek to stan
ulicy Wojska Polskiego, nie spotkał się on wówczas z uznaniem, został ponowiony w listopadzie 2016
roku
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i niedawno Burmistrz otrzymał pismo ze Starostwa Powiatowego, radny otrzymał to pismo do
wiadomości, początkowo chodziło o „ basen” teraz jest tam dziura na dziurze. Odczytał treść pisma:
„Gromadząca się woda pochodzi nie tylko z drogi powiatowej, ale spływa także z drogi dojazdowej do
firmy Ksero, która częściowo zorganizowana jest na działce należącej

do Gminy Miejskiej.

Zainicjowanie spotkań czy działań wynikających z przedmiotowych zapisów leży po stronie Gminy
Miejskiej Iława, mając na uwadze dbałość o środki publiczne i racjonalne wydatkowanie remont ulicy
Wojska Polskiego może być rozważony po uregulowaniu kwestii gospodarowania wodami opadowymi
na tym terenie. W związku z powyższym Starostwo proponuje spotkanie. W sprawozdaniu
międzysesyjnym napisano, że odbyło się spotkanie ze starostwem w sprawie remontu drogi. Zapytał o
efekty prac nad wymienionym odcinkiem drogi.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że w obecnym budżecie zawarte jest opracowanie programu
umożliwiającego określenie właściwości eksploatacyjnych, technicznych i przyłączeniowych do sieci
deszczowej w kwocie 25 tyś zł. Na spotkaniu ze Starostwem omówiony został systemowy plan
działania. Najpierw będzie opanowanie wód opadowych, potem reszta w ramach wspólnego
przedsięwzięcia.
Radna Ewa Jackowska zapytała o spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Praca”
Zbigniewem Stachurskim dotyczącym ulicy Piotra Skargi, czy to ma coś wspólnego ze sprzedażą terenu
po byłej kotłowni pod budownictwo mieszkaniowe.
Radna Janina Okołowska zapytała w jakich płaszczyznach współpracy można spodziewać się w
relacji województwo warmińsko – mazurskie, odbyły się dwa spotkania z Piotrem Żuchowskim radnym
sejmiku, a drugie z marszałkiem województwa, dotyczyło współpracy z samorządem województwa,
poprosiła o konkretne postanowienia.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że dążą do pokazania jak najlepszych relacji i aspiracji. Na
spotkaniu z przewodniczącym sejmiku relacjonowane były projekty złożone do Urzędu
Marszałkowskiego, drugie spotkanie o charakterze roboczym z inicjatywy pana Marszałka, który w
ramach współpracy z 21 powiatami spotyka się i wysłuchuje tzw. uwag, żali i oczekiwań w stosunku do
Urzędu Marszałkowskiego.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych
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Radna Ewa Jackowska zgłosiła dwa zapytania i trzy interpelacje, które wpłynęły przed
wymaganym terminem, które zostaną zasygnalizowane.
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański poprosił, aby potraktować interpelacje jako pytania.
Radna Ewa Jackowska odczytała pytania;
1. Dotyczące ul. Odnowiciela i obiecanych uzgodnień z kierownictwem budowy po dewastacji
ulicy, czy zostały podjęte działania w kierunku odnowy?
2. Na poprzedniej sesji było już zadane pytanie odnośnie rozpoczęcia budowy placu zabaw w tym
dla dzieci niepełnosprawnych.
Oraz trzy informacje od mieszkańców, z których zdjęcia zostały wyświetlone na sesji.
1. Dotyczyło ustawienia słupków zaporowych uniemożliwiających parkowanie samochodów na
ulicy Narutowicza i Konopnickiej. Poprosiła o przekserowanie sprawy do zespołu ds.
bezpieczeństwa na drogach Miasta Iławy.
2. W związku z funkcjonowaniem Katy Dużej Rodziny w Iławie, radna wnosi o wprowadzenia ulg
w przejazdach autobusami komunikacji miejskiej.
3. W sprawie przedłożenia w wersji elektronicznej rejestru umów, wydatków, zleceń dotyczących
Zamówień Publicznych poniżej 30000 Euro w 2016 roku z każdego wydziału Urzędu Miasta.
Radna posiada już zestawienia za rok 2014 i 2015, żądana informacja podlega ustawie o
dostępie do informacji publicznej, każdy z podatników ma prawo wiedzieć na co wydatkowane
są podatki.
Interpelacje w sprawie:
- ustawienia słupków zaporowych uniemożliwiających parkowanie samochodów stanowi załącznik nr 11
- wdrożenia Karty Dużej Rodziny w ZKM w Iławie stanowi załącznik nr 12
- nr przedłożenia wersji elektronicznej rejestru umów/ wydatków/ zleceń dotyczących zamówień
publicznych poniżej 30.000 euro w 2016 roku z każdego wydziału UM Iława stanowi załącznik nr 13.
Radna Janina Okołowska odnośnie ul. Narutowicza i Konopnickiej dodała, że mieszkańcy pytali
się o ustawienie luster jako jedną z możliwości.
Radny Tadeusz Lotz zadał pytanie związane z kontenerami, za postawieniem których radny
głosował. W kwietniu 2016 przekazano informację, że mają one stanąć do końca roku, w grudniu
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poinformowano, że zostały zakupione. Zapytał co dzieje się dalej, jaki jest ich stan, kiedy trafią do Iławy,
czy jest pozwolenie na ich postawienie oraz o podanie istniejących przeszkód ?
Radna Anna Zakrzewska zapytała o rzekomego nowego odbiorcę śmieci, nowy przetarg i do
kiedy obowiązuje umowa z Rudnem. Czy będą dodatkowe koszty, czym podyktowana jest zamiana?
Drugie pytanie dotyczyło listu byłego dyrektora artystycznego „Złotej Tarki”, który krytykował ICK,
czy pan Wojciech Kamiński otrzymał już odpowiedź na swój list?
Trzecie dotyczyło Sportowego Podsumowania roku 2016, które odbyło się w Mozarcie zamiast w
pomieszczeniach Urzędu Miasta np. hali Sportowej czy Kinie?
Radna otrzymała do wiadomości pismo skierowane do pana Burmistrza dotyczące ul. Sosnowej.
Zapytała czy pan Burmistrz udzielił już odpowiedzi mieszkańcom, poprosiła o kopię odpowiedzi.
Zapytała również o plan sprzedaży mieszkań miejskich z dużą bonifikatą oraz o monitoring miejski,
jak jest obsługiwany, czy zapis jest odczytywany po każdej nocy, przez kogo zapisywany,
przechowywany i likwidowany).
Radny Włodzimierz Harmaciński zapytał o podanie informacji czy zaprzestanie współpracy z
panem Wojciechem Kamińskim spowoduje obniżenie poziomu festiwalu, czy została już wysłana
odpowiedź na jego list oraz jakie środki zaradcze zostały podjęte.
Radny Roman Brzozowski powiedział o negatywnej opinii RIO w sprawie uchwały dotyczącej
pomocy regionalnej poprosił o jak najszybsze poprawienie uchybień.
Radny Andrzej Pankowski zgłosił interpelację ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że
miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania
podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, dlatego aby rozliczyć PIT w mieście w którym się
faktycznie żyje, nie trzeba być w nim zameldowanym wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wybierze
się właściwy dla danej miejscowości Urząd Skarbowy. Radny zgłosił przypadki, które z tej możliwości
nie korzystają i płacą podatki w innych urzędach. Miasto Iława z tego tytułu co roku traci pieniądze.
Mieszkańcy chociaż nie płacą podatków korzystają z lokalnych szkół, przedszkoli i linii autobusowych i
dróg. Złożenie interpelacji ma na celu wypracowanie procedur zachęcających podatników do rozliczania
się w naszym mieście co spowodowało by większe wpływy do budżetu. Inne miasta np. Radzymin
wyliczył, że 5 tyś osób nie płaci podatku w mieście, w którym żyje.
Interpelacja w sprawie ustawy o podatku dochodowym i dokonywanych opłatach w Urzędzie
Skarbowym stanowi załącznik nr 14.
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Radny Wiesław Burdyński zapytał o wprowadzenie od 1 września br. w życie ustawy o likwidacji
komunistycznych symboli. Zapytał czy podejmowane są prace w celu likwidacji pomnika przy stadionie
miejskim. Narodowe Święto Odrodzenia Polski jest symbolem raczej zniewolenia Polski. Postawił
wniosek o likwidację pomnika.
Radny Wojciech Szymański zapytał o monitorowanie sytuacji rodzinnej zmarłej niedawno pani
Małgosi w zakresie pomocy rodzinie. Pani Skarbnik potwierdziła.
Radny Edward Bojko częściowo odpowiedział p. radnej Zakrzewskiej i podziękował serdecznie
ICSTiR, że sportowe podsumowanie roku odbyło się właśnie Mozarcie, można było przy stołach wypić
herbatę i zjeść ciastko, a nie tak jak zawsze wtłoczeni w fotel w kinie. Sportowcy na to zasługują, może
być to dobra tradycja niezależnie od miejsca w przyszłości
Radna Anna Zakrzewska powiedziała, że pytanie skierowała do Burmistrza i nie interesuje ją
zdanie radnego.

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że po ustąpieniu mrozów wpłynęło wiele żali mieszkańców o
tym, że nie mogą wyjść z domu suchą nogą szczególnie w miejscach, gdzie powstały domki
jednorodzinne, ale nie ma ulic. Odpowiedź na razie jest taka, że po osuszeniu terenu, ulicą Odnowiciela
można się będzie zająć w momencie, gdy będzie mógł tam wejść ciężki sprzęt. W ubiegłym roku odbyła
się jedna naprawa, trwa tam niestety budowa, droga jest na bieżąco monitorowana. Przy tej ulicy
postawione zostały znaki zakazu parkowania, które na wniosek mieszkańców zostały usunięte. W tym
roku będzie zrobiona droga przelotowa Chrobrego.
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dokumentacji Pana Kopaczewskiego na miejsce ćwiczeń dla
osób niepełnosprawnych burmistrz powiedział, że podczas ogłaszania wyników Budżetu
Obywatelskiego, wymieniony projekt zajął drugie miejsce, ale w tym roku zostanie zrobiona jego
dokumentacja uproszczona. Dodał, że zespół PIM jest skromnie obsadzony, dodatkowo pozbawiony
będzie jeszcze jednej pani, która się wyprowadza, realizacja projektu będzie później.
Ul. Narutowicza, postawienia tam słupków czy luster, tematem zajmie się zespół. ds.
bezpieczeństwa.
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W sprawie przedłożenia

wersji elektronicznej rejestru umów, wydatków, zleceń dotyczących

Zamówień Publicznych Poniżej 30000 Euro za 2016 roku z każdego wydziału Urzędu Miasta burmistrz
odpowiedział, że pan Kopaczewski skierował sprawę do WSA. Definicja ważnego interesu społecznego
będzie podlegała rozstrzygnięciu.
W temacie Karty Dużej Rodziny będą prowadzone dyskusje na temat uchwały ZKM, trwają tam
potrzeby wprowadzania ulg dla osób wiekowych. Należy rozważyć kondycję ZKM. Co roku spłacana
jest zaciągnięta przez poprzedników spłata kredytu zaciągniętego na budowę nowej siedziby.
W odpowiedzi dla radnego Tadeusza Lotz o kontenery, burmistrz zaproponował zawieszenie
publicznej dyskusji na ten temat. Kontenery są w jak najlepszym stanie, nie mogą być zamontowane do
czasu uzyskania pozwolenia. Sprawa prowadzona jest przez fachowców.
Odpowiedź dotycząca nowego operatora śmieci: Iława od kilkunastu lat należy do Związku Czyste
Środowisko, część swoich sprawczych kompetencji zostało przekazane

Walnemu Zgromadzeniu

Związku. Zarząd ogłasza cyklicznie przetargi. Prawdopodobnie nasze firmy przegrały ten przetarg.
Zwycięzca rażąco w opinii zarządu obniżył ceny. Toczy się postępowanie. Szkoda firm z Iławy. Nie
wpłynie to na cenę świadczonych usług, które przyjmowane są przez Walne Zgromadzenie. Obecnie
jest zbyt mała rozpiętość między ceną za śmieci selekcjonowane i bez selekcji.
Na temat Mozarta burmistrz podzielił zdanie radnego Bojko, hala jest w remoncie, kino też rządzi
się swoimi prawami. Była to forma eksperymentu, było to zdaniem burmistrza uhonorowanie młodych
ludzi z ciastkiem i herbatą.
W sprawie ulicy Sosnowej i Świerkowej wykonana jest dokumentacja, w przyszłym roku może
będzie zrobione oświetlenie. Krok po kroku będzie realizowana budowa drogi. Odpowiedź na pismo
będzie udzielona.
Na pytanie dotyczące sprzedaży mieszkań burmistrz odpowiedział, że jest wykonawcą uchwały z
połowy lat 90- tych. Sprzedaż mieszkań zależy od mieszkańców i ich zasobności.
Monitoring jest obsługiwany, zmieniony jest wydział BU, doszło czterech ludzi z czego dwóch
wykonuje czynności zgodnie z fragmentami ustawy o Straży Miejskiej i Ochronie Środowiska, dwóch
pozostało na monitoringu, wszystko jest zapisywane, magazynowane w zależności od potrzeb.
Uchwała o pomocy regionalnej jest obowiązująca, wypadło tylko kilka załączników, które nie maja
strategicznego znaczenia..
Na temat likwidacji pomników z lat komunizmu, burmistrz odpowiedział, że w momencie
obowiązywania ustawy będą podjęte odpowiednie kroki.
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Pomoc dla rodziny zmarłej Małgosi Frąckowiak, jej mąż pracownikiem Ratusza , pomoc jest
zapewniona, dzisiaj zostały przegłosowane odpowiednie środki.
W odpowiedzi na pytania dotyczące byłego dyrektora artystycznego festiwalu, burmistrz
odpowiedział, że na przestrzeni lat było pięciu dyrektorów artystycznych, nigdy nie było takiego
zamieszania jak teraz, jest to rutynowa rzecz, podjęta z punktu widzenia płatnika. Obecna formuła
festiwalu jest trudna do przyjęcia, poszukiwane są nowości. Decyzja nie będzie degradować festiwalu.
Zawartość pozasceniczna nie może być dominująca nad wartością sceniczną. Dyskusja na forum
publicznym jest nie potrzebna i powinna być zakończona. Jest nowy dyrektor artystyczny z ambicjami.
Po pierwszym festiwalu można dokonać oceny.
Radna Anna Zakrzewska poprosiła o bardziej szczegółowe wyjaśnienie w sprawie monitoringu.
Kto zajmuje się nagraniami z nocy.
Kierownik Anna Wanic powiedziała, że monitoring obsługiwany jest od godziny 7:15 do 15:15.
Gdy wpływają wnioski z policji, materiał jest przeglądany i udostępniany policji. Pomieszczenie jest
zamknięte.
Radny Tadeusz Lotz powiedział, że jest niezadowolony z odpowiedzi, ale nie oczekuje na
odpowiedź.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że przyjrzy się tematowi zgłoszonemu przez
radnego Andrzeja Pankowskiego.

Ad.10. Wnioski mieszkańców Iławy
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański powiedział, że do Biura Rady Miejskiej w terminie, o
którym mowa w Statucie Miasta Iławy nie wpłynął wniosek mieszkańca.
Ad.11. Komunikaty i oświadczenia
Przewodniczący Rady Wojciech Szymański ogłosił, że kolejna sesja odbędzie się 27 marca
2017, godzina 12:00.
Radny Wiesław Burdyński powiedział, że w czasie przerwy radni i nie tylko wyrażali swoje
wątpliwości co do budowy tablicy, pomnika smoleńskiego, uspokoił radnych, którzy od razu głosowali za
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jego postawieniem. Pomnik, a nie tylko tablica, z wszystkimi tego typu wymogami ( budowlanymi) nie
będzie do 10 kwietnia br, ale będzie postawiony bez konsultacji społecznych.
Burmistrz Adam Żyliński powiedział, że nie wie jak to wygląda pod względem prawnym, temat
został zakończony, burmistrz podziękował grupie radnych: panu Robertowi Kowalewskiemu, Januszowi
Zaborowskiemu, Wiesławowi Burdyńskiemu i Grzegorzowi Przytule za inicjatywę, za wysiłek i za
poszukiwanie kompromisu w tej materii. Samorząd zakończył temat postawienia tablicy smoleńskiej.
Ad.12. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Szymański wobec zrealizowania porządku obrad
o godzinie 14.15 zamknął sesję i podziękował za przybycie.
Szczegółowy przebieg obrad zawiera nagranie dźwiękowe z sesji
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wojciech Szymański

/-/ Danuta Drozdowska

30

