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„Tak” dla budowy szkoły na ulicy Sucharskiego w Iławie- to wynik dzisiejszych głosowań
radnych Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej oraz budżecie powiatu. Wśród wprowadzonych w ten sposób zmian jest
zwiększenie finansowania oświatowej inwestycji planowanej do realizacji na Lipowym
Dworze w Iławie.
O takie zwiększenie finansowania zawnioskował Zarząd Powiatu Iławskiego. Chodzi o budowę na
działce na Lipowym Dworze nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie.
W kolejnym przetargu, dotyczącym realizacji tego przedsięwzięcia, najniższa zaproponowana cena
opiewa na 22,3 mln złotych. Ofertę tę złożyła ostródzka Firma Budowlana UNIB. Problem w tym,
że kwota ta o ponad 3 mln złotych przekracza zabezpieczone na ten cel środki, które są w wysokości
19 mln złotych.
M.in. zmiana w tym zakresie (w wieloletniej prognozie finansowej) była przedmiotem dzisiejszego
głosowania radnych. Głosowanie to poprzedziła krótka dyskusja.
Radny Eugeniusz Dembek chciał poznać szczegóły dotyczące etapowania tego

przedsięwzięcia. Jak słusznie zauważył radny, przetarg, o którym mowa, dotyczy realizacji
pierwszego etapu inwestycji. Jaki zatem jest zakres prac na poszczególnych etapach i jaki
będzie cały koszt realizacji tej inwestycji? - pytał radny.
Starosta Iławski Bartosz Bielawski odpowiedział, iż inwestycja jest podzielona na dwa etapy, z czego
pierwszy to budowa bryły szkoły, zaś drugi - internatu. Odpowiedź na drugie pytanie nie była
możliwa.
- Koszty drugiego etapu są niemożliwe do oszacowania. Realizacja pierwszego
etapu zajmie jakiś czas, a przez ten czas na rynku pracy i cen materiałów
budowlanych może się dużo wydarzyć. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć argumentował starosta.
Po przedstawieniu przez radnego Ryszarda Jurkiewicza, przewodniczącego Komisji Budżetu i
Finansów, opinii komisji w tej sprawie, która była pozytywna, radni głosowali. Stosunkiem głosów
15 "za", 6 wstrzymujących się zmiany zostały przyjęte. Wstrzymali się radni PiS.
Następnie głosowano w sprawie zmian w uchwale budżetowej - tutaj również zawartych było wiele
zmian, w tym ta dotycząca finansowania budowy szkoły.
Pytanie dotyczące zmniejszenia środków na drogi zadał radny Henryk Witkowski, który
dziwił się, że ma miejsce taki krok, choć kierownictwo powiatowego samorządu zapowiadało, iż drogi
będą priorytetem. Radny dociekał też, czy zwiększenie finansowania na budowę szkoły odbywa się
kosztem środków na drogi. Starosta zaprzeczył, by tak było, zapewniając, że drogi pozostają
priorytetem. Nie zabieramy środków na drogi, a jedynie dostosowujemy wysokość tych środków do
możliwości gmin, które partycypują w kosztach realizacji tych zadań oraz do dostępności
zewnętrznego finansowania z programów rządowych, które, według zapowiedzi, miało być na
poziomie 80%, a jest na poziomie 50% - przekonywał Bartosz Bielawski.
Opinia komisji budżetu także w tym przypadku była pozytywna. Stosunkiem głosów 13 "za", 7
wstrzymujących się uchwała została przyjęta (jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
Tym razem, poza radnymi PiS, wstrzymał się Eugeniusz Dembek. Nie głosowała Ewa Junkier, która
musiała opuścić posiedzenie.

W podsumowaniu: Zarząd Powiatu Iławskiego formalnie dysponuje już zwiększonymi
środkami i może rozstrzygnąć przetarg dotyczący budowy na Lipowym Dworze nowej
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
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