SPOTKANIA BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI 2016
Podsumowanie spotkania nr 1 - Kopernika, Krasickiego, Kresowa, Krucza, Mickiewicza, Mławska, Prosta,
Reja, Zamkowa, Pl. Wolności, Pl. Kościelny, Pl. Zamkowy, Dantyszka, Dębowa, Gnieźnieńska, Hoża, Kajki,
Kasprowicza, Konopnickiej, Krzywa, Milewicza, Powstańców W-wy, Przechodnia, Ratuszowa, Wiślana, Pl.
Młyński, Konstytucji 3 Maja, Lipowa, Piłsudskiego, Spółdzielców, Świętochowskiego, Wysokiej Bramy

Ile rodzin w Lidzbarku Warmińskim jest zadłużonych? Jaka jest kwota zadłużenia? Ile wynoszą odsetki?
Co jest z tym robione?
W Lidzbarku Warmińskim zadłużonych jest około 400 rodzin. Kwota zadłużenia wynosi ok. 2 mln zł, odsetki zaś
ok. 1 mln zł. Windykacja prowadzona jest na bieżąco, co 3 miesiące wysyłane są informacje z nakazem zapłaty.
Powstał program świadczeń wzajemnych, informacja o którym również jest rozpowszechniania. W miarę
możliwości lokalowych prowadzone są także eksmisje, wezwanie do których staje się często motywacja do spłaty
części zadłużenia.
1.

2. Mieszkanie Dąbrowskiego 4/2 – czy nie jest pustostanem?
Mieszkanie to nie jest pustostanem, nie generuje również zadłużenia. Osoba zamieszkująca to miejsce z powodu
choroby często przebywa w szpitalach.
3. Kwestie mieszkań i wsparcia dla osób bezdomnych (pismo z 1 września 2014 roku)
Mieszkaniec ul. Wiślana 1,3 jest w pierwszej kolejności osobą, która w miarę możliwości lokalowych, zostanie
przeniesiona do innego mieszkania socjalnego, najlepiej parterowego. Nie kwalifikuje się on do przeniesienia do
mieszkania komunalnego.
4. Garaże ul. Konopnickiej
Zmiany w MPZP są w końcowej fazie. Ze względu na zgłoszone przez mieszkańców uwagi termin rozpatrzenia
został przesunięty. Jeśli po poprawkach zostanie on zatwierdzony, przedłożony będzie radnym na sesję w
listopadzie.
5. Modernizacja budynków przy ul. Kasprowicza
Z wstępnych informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że konkursy będą ogłoszone w pierwszym kwartale
2017 roku. Dokumentacje przygotowuje ABK Lidzbark Warmiński. Czekamy na rozpoczęcie procedur. Dotacja
obejmie 85%, wkład własny to 15%.
6. Jakość wody w rzece Symsarnie.
Zlikwidowano wypływ z szamb przy ul. Pionierów poprzez wykonanie przepompowni i podłączenie do sieci
kanalizacji miejskiej.
7. Monitoring ul. Kasprowicza
Miasto stara się zwiększać obszary monitorowane. Obecnie prowadzone są prace nad założeniem kamer przy
Oranżerii, schodach prowadzących do Lidzbarskiego Domu Kultury oraz parkingu przy ul. Kopernika.
8. Obudowa śmietników naprzeciwko murów obronnych oraz na ul. Kasprowicza.
Obudowy w mieście będą sukcesywnie zamawiane i montowane. Centrum miasta wiąże się z badaniami
archeologicznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków, co zawsze spowalnia prace i generuje
dodatkowe koszty. Obudowy zostały już postawione w okolicach targowiska miejskiego, kolejna najbliższa
zaplanowana jest przy ul. Spółdzielców.
9. Monitoring lub zamykanie śmietników – Prosta, Kasprowicza.
Zamykanie śmietników było już praktykowane w innych miastach, kolejne miejscowości jednak ze względu na
utrudniony dostęp, odchodzą od tego pomysłu. Pomysł nie sprawdził się także przy ul. Orneckiej. Monitoring
będzie sukcesywnie rozbudowywany w mieście.
10. Mandaty dla właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach.
Na początku zaczęliśmy od narzędzia – postawiono psie stacje, a także wybudowano wybieg dla psów. Jeśli to
nie pomoże, będą rozważane bardziej restrykcyjne działania. Należy też edukować społeczeństwo i siebie
nawzajem.
11. Kopernika 32 – jeden budynek pozostał bez remontu.
Budynek nie zagraża bezpieczeństwu. Stosownie do posiadanych środków finansowych zakres remontu zostanie
ustalony w roku 2018.

12. Mieszkańcy powinni współdecydować o mieście
Partycypacja mieszkańców jest mile widziana. Dlatego też organizowane są spotkania z mieszkańcami w
urzędzie w każdy poniedziałek, jesienne spotkania burmistrza z mieszkańcami, a także konsultacje, jak również
rozmowy przeprowadzane przez Burmistrza osobiście. Tworzone są również komitety, np. rewitalizacyjny, w
skład którego nie wchodzą sami urzędnicy, a także np. przedsiębiorcy, mieszkańcy, osoby z różnych instytucji i
stowarzyszeń. Oczywiście małych kwestii nie jesteśmy w stanie konsultować, żeby nie wstrzymać działań.
Zawsze jednak robimy wszystko dla dobra mieszkańców.
13. Prosta – prośba o poparcie wniosku o ograniczenie prędkości lub spowalniacz.
Wniosek już podczas ostatnich spotkań został przekazany do Starostwa Powiatowego. Ktoś musiał także
wnioskować o usunięcie „śpiącego policjanta”, należy sprawdzić tą kwestię.
14. Kwestia podatków w przyszłym roku
Miasto nie planuje zwiększenia podatków, chyba że będzie to decyzja odgórna.
15. Kwestia opłaty za wodę
Miasto nie przewiduje zwiększenia opłat, rząd jednak chce powołać spółkę Wody Polskie, która ma pobierać
dodatkowe, znaczne opłaty. Czekamy na decyzje rządu.
16. Kwestia opłat za nieczystości
Miasto nie planuje zwiększenia opłat. Pieniądze, które pozostają, wykorzystywane są na drobne remonty i zakup
np. obudowy do śmietników.
17. Przebudowa ul. Wyszyńskiego i Warmińska, rozbiórka lub przeniesienie pomnika
Koncepcje przebudowy są dwie: jedna, która przewiduje budowę ronda na ul. Wyszyńskiego i Warmińskiej, druga
z rondem na ul. Wyszyńskiego i skrzyżowaniem ul. Warmińska. Nie znamy jednak ostatecznej daty remontu, być
może ruszy ona w przyszłym roku. Jeśli da się uratować pomnik lub jego część i nie zostanie on całkowicie
zniszczony podczas rozbiórki, zostanie przeniesiony na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Dokumenty związane z
rozbiórką lub przeniesieniem pomnika zostały złożone już teraz, żeby później kwestie dotyczące pomnika nie
opóźniały inwestycji.
18. Organizacja Ogólnopolskich Dni Pszczelarza
Wydarzenie było wyróżnieniem dla Lidzbarka Warmińskiego, serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy
zaangażowani byli w organizacje przedsięwzięcia. Impreza ta jednak organizowana jest co roku w innej
miejscowości.
19. Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie prowadzi interesujące wykłady w zakresie literatury,
malarstwa i inne – czy mogą one być przeprowadzone również w Lidzbarku Warmińskim?
Informację przekazano do Oranżerii, sprawdzone zostanie na jakim etapie jest obecnie ta kwestia.
20. Na jakiej podstawie przyznawane są nagrody dyrektorom szkół?
Na podstawie wyników szkoły i uczniów, ogólnej działalności i sposobu funkcjonowania szkoły.
21. Nagrody dla sportowców
Nagrody takie także są przyznawane. Burmistrz przyznaje nagrody specjalne dla sportowców.
22. Szafki w szkołach dla dzieci
W Szkole Podstawowej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczniowie klas I-III mają
szafki i szuflady, w których mogą trzymać strój na zajęcia wychowania fizycznego oraz przybory potrzebne do
realizacji podstawy programowej. Szafki te (szuflady) znajdują się w poszczególnych salach lekcyjnych
przypisanych do danego oddziału.
W Szkole Podstawowej Nr 3 uczniowie klas I-III posiadają możliwość korzystania z szafek w swoich klasach,
celem zostawienia tam materiałów plastycznych, przyborów szkolnych, strojów sportowych i podręczników (które
mogą zostać w szkole i nie są potrzebne w domu do odrabiania lekcji). Uczniowie klas IV-VI również mają
zapewnione w tym celu miejsce w gabinetach pozostających pod opieką wychowawców klas (do każdej klasy jest
przyporządkowany gabinet, w którym zajęcia prowadzi wychowawca klasy). W opinii dyrektora szkoły takie
rozwiązanie znajduje akceptację uczniów, rodziców i organu nadzorującego.
W Szkole Podstawowej Nr 1 uczniowie klas I-III mają wydzielone szafki w klasach, gdzie mogą zostawiać
przybory plastyczne, podręczniki do języka angielskiego i religii, obuwie sportowe. Uczniowie klas IV-VI również
pozostawiają w szkole obuwie sportowe i przybory plastyczne w gabinetach pozostających pod opieką
wychowawców klas.

Obecnie przeprowadzane jest również reforma szkolnictwa. Trudno jest przewidzieć jej skutki. Być może po
zmianach znajda się klasy, które można będzie przeznaczyć w miarę możliwości finansowych na szafki dla dzieci.
Jednakże dzieci część książek zabierają do domu w celu odrobienia pracy domowej, nieuzasadnione by było
zatem kupowanie dwóch kompletów książek.
23. Zebrania w szkołach są robione w takim samym czasie, co uniemożliwia czasami obecność rodzica,
który ma dwójkę lub większą liczbę dzieci w dwóch miejscach na raz.
Uwaga zostanie przekazana podczas zebrania Dyrektorom szkół.
24. Wsparcie finansowe gazety Naszlidzbark
Niemożliwe jest wsparcie gazety ze środków publicznych, możliwe są wpłaty indywidualne osób chętnych.
25. Zmiana oświetlenia na okres świąteczny.
Uwaga zostanie rozważona w miarę możliwości finansowych.

Podsumowanie spotkania nr 2 - Kromera, Szwoleżerów, Legionów

1. Zaniedbany obszar przy ul. Kajki, koło parkingu w okolicach sklepu Agat
Jest to działka prywatna, której nie jesteśmy właścicielami. Możemy jedynie wysyłać pisma z prośbą o
uprzątnięcie terenu, co było już niejednokrotnie robione. Interweniować można dopiero w sytuacji zagrożenia.
Podłączenie bloków do ciepłowni miejskiej – ile to będzie kosztować? Czy nie lepiej ocieplić budynku? –
Szwoleżerów 25
Budynek został zaopatrzony w instalacje grzewcze gazowe i nie ma w tej chwili ekonomicznego uzasadnienia do
zmian.
2.

3. Szwoleżerów – spowalniacze
Zgłoszenie zostało przekazane do Zarządu dróg Powiatowych. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku powinno
być wykonane.
Prośba o ustawienie ławek zastępczych i koszy na śmieci na terenie inwestycji w pobliżu rzeki Łyny
jeszcze w trakcie trwania inwestycji.
Prośba zostanie rozważona w miarę zasobów i możliwości finansowych. Niedługo rozpocznie się zima, a wiosną
ruszy inwestycja.
4.

5. Prośba o ustawienie ławek na drodze od ul. Poniatowskiego do szpitala
Ustalone zostanie z zarządcami dróg.
6. Kosze na śmieci są ustawione zbyt blisko ławek.
Zostanie zwrócona na to uwaga.
7. Czy będzie siłownia w Parku im. Kwinto
Budowa siłowni jest przewidziana, jeśli radni przegłosują budżet, inwestycja powstanie.
8. Prośba o uporządkowanie śmietników – ul. Kromera.
Do obowiązków PGK Lidzbark Warmiński należy wywóz śmieci, natomiast zabezpieczenie pojemników do
właściciela nieruchomości, w tym wypadku do spółdzielni.
Szwoleżerów 11 – został wykonany remont, podniesiono studzienki i wylano asfalt, nie podniesiono
natomiast krawężników. Woda podmywa budynek.
Zostanie wysłane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych.
9.

10. Co się dalej będzie działo z Górą Krzyżową?
Góra jest w posiadaniu prywatnego właściciela. Zwrócono się z prośbą o przedstawienie oferty sprzedaży. Jeśli
przedstawiona zostanie rozsądna cena, miasto rozważy zakup góry. Sprawa jest na bieżąco monitorowana.

11. Czy wszyscy prywatni przewoźnicy nie mogą mieć postoju na dworcu?
Sprawa jest obecnie w toku. Prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia placu postojowego autobusów.
12. Zbyt wysokie spowalniacze na ul. Wiejskiej – czy lepszym rozwiązaniem są spowalniacze, które niszczą
samochody czy może częstsze patrole policji?
Kwestia zostanie poddana rozważeniu.

Podsumowanie spotkania nr 3 - Bema, Kalinowskiego, Ornecka, Boh. Westerplatte, Gdańska, 22-go
Lipca, 30-lecia PRL, Poniatowskiego, Wodna

1. Jakie są plany na zagospodarowanie działki nr 14/36 i 14/24 przy ul. Orneckiej?
W przygotowanych wnioskach działka 14/36 została zapisana z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe,
zaś 14/24 na parking.
2. Parking ul. Kopernika – nieodpowiednia konstrukcja może spowodować uszkodzenie pojazdu
Zostanie rozważona wymiana koryt ściekowych na inne rozwiązanie.
3. Prośba o wstawienie dwóch automatów z napojami, przekąskami do poczekalnie na dworcu
Prośba w miarę możliwości zostanie rozpatrzona.
4. Prośba o doświetlenie przejść dla pieszych – ul. Poniatowskiego, Ornecka
Doświetlenie przejść dla pieszych zostaje sukcesywnie wykonywane. W tym roku doświetlone zostaną trzy
przejścia przy ul. Poniatowskiego, w roku kolejnym zaś planowane jest doświetlenie przejść przy ul. Lipowej,
Krzywej, Wyszyńskiego.
5. Czy rozbudowując firmę, możliwe jest uzyskanie ulgi od podatków?
Pomoc reguluje uchwała nr V/38/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską
Lidzbark Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji.
6. Problem wyjazdu z ul. Gdańskiej
Właścicielem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, do którego wystąpiliśmy już z wnioskiem o zamontowanie
lustra. Otrzymaliśmy negatywna odpowiedź. Podejmiemy starania o oznakowanie przejścia dla pieszych.
Gdańska – po remoncie drogi postawiony tam został znak zakaz zatrzymywania się i postoju, który
uniemożliwia zatrzymanie się przed własną posesją. Czy możliwa jest zmiana znaku na zakaz postoju?
Podejmiemy próbę zmiany znaku.
7.

8. Gdańska – wysoki próg zwalniający usytuowany na podjeździe
Przez cztery lata nie było wniosku o usuniecie czy zmniejszenie wysokości progu.
9. Brak miejsc parkingowych
Powstają kolejne parkingi w okolicach centrum miasta, na parkingu przy ul. Kopernika poddana dyskusji zostanie
wymiana koryt ściekowych, rozważana jest kwestia płatnego parkowania w centrum miasta, jak również
ograniczenie możliwości parkowania np. do godziny. W centrum miasta jednak większość ulic jest powiatowych,
w związku z czym wymagana jest współpraca. Szukamy rozwiązań, które nie generowałyby dodatkowych
kosztów.
10. Prośba o zagospodarowanie skarpy na ul. Ornecka
Po przejęciu działki 14/36 kwestia zagospodarowania zieleni zostanie rozpatrzona.
11. Prośba o wiatę przy ul. Orneckiej, skręt w ul. Kalinowskiego
Jeżeli uzyskamy zgodę Zarządu Dróg Wojewódzkich, wiata zostanie zamontowana do końca roku 2016.

12. Prośba osoby niepełnosprawnej o pomoc w dostępie do szlaku kajakowego. W miejscowości Wojdyty
nie ma możliwości dojazdu samochodem do przystani, co wyłącza możliwości korzystania ze szlaku
osoby niepełnosprawne.
Zwrócimy się do Gminy z prośbą o rozwiązanie problemu dostępu do przystani.
13. Brak oznakowania przy bloku wojskowym przy ul. Orneckiej
Wystąpimy do ZDP z prośbą o kontrolę właściwego oznakowania.
14. Prośba o branie pod uwagę osób niepełnosprawnych w projektowaniu kolejnych inwestycji
Osoby niepełnosprawne są brane pod uwagę, np. w projekcie amfiteatru miejskiego zaprojektowane zostały
miejsca specjalnie dla nich przeznaczone czy specjalne zjazdy na bulwar.
15. Za wysokie rośliny na rondzie przy Cerkwi
Wysokie rośliny czasem są jednym z zaleceń przy projektowaniu ronda. Mają one powodować większą
ostrożność wśród kierowców.
16. Czemu jest tak duża liczba znaków?
Wszystkie projekty wykonywane są zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi projektowania dróg.
17. Jakie jest zadłużenie gminy miejskiej względem jej dochodów własnych na koniec roku 2015?
Zadłużenie: 26 212 005, 62 zł
Dochody: 23 701 972, 34 zł
18. Ile razy Burmistrz spotkał się z konserwatorem w sprawie modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynków przy ul. Kalinowskiego?
Rozmowy prowadzone dotychczas były trzy razy, cały czas szukamy konsensusu w tej kwestii.
19. Kto projektował parking przy ul. Kopernika? Kto odebrał to wykonanie?
Projektowa w roku 2011 firma Rejprojekt. Prace budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z projektem
budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę. Prace wykonywane były systemem gospodarczym.
20. Być może lepszą nazwa dla spotkań byłaby nazwa uwzględniająca także radnych, kierowników
jednostek, prezesów i pracowników?
Spotkania są przeprowadzane z Burmistrzem, do niego kierowane są bezpośrednie pytania. Osoby towarzyszące
są organem doradczym i w razie pytań szczegółowych, również udzielają odpowiedzi. Burmistrz to nie jedna
osoba, a szereg ludzi, pracowników.
21. Dlaczego przed sklepami Rywal i Cezar pojawiły się tabliczki parking tylko dla klientów? Wcześniej były
one dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Nie jesteśmy właścicielami tych dróg i parkingów. Są to drogi powiatowe.

Podsumowanie spotkania nr 4 - Astronomów, Majowa, Polna, Rolna, Słoneczna, Warszawska,
Dąbrowskiego, Kolejowa, Kościuszki, 11 Listopada, Ogrodowa

1. Ścieżka rowerowa i remont ul. Dąbrowskiego
Ul. Dąbrowskiego jest ulicą powiatową. Powiat przygotował dokumentację. Złożenie wniosków planowane jest w
roku 2018. W roku 2018 planowane jest złożenie wniosków. Jeśli zostaną przyjęte początek prac przypadnie
zapewne na rok 2019r.
2. Remont Astronomów, Słonecznej, Krasickiego
Jeśli uzyskamy środki finansowe, rozpoczęcie prac planowane jest na II kwartał 2017 roku.
3. Jak będzie remontowany most, w jaki sposób będziemy się poruszać?
Zmniejszone zostanie obciążenie dopuszczalne, most pozostanie wyłączony z ruchu kołowego, w sporadycznych
przypadkach przejeżdżać będzie mogła karetka pogotowia. Przejście pieszo-rowerowe pozostanie.
4. Teren Grabowskiego połączyć ścieżka rowerową z Astronomów
Jest to teren pokolejowy, który najprawdopodobniej zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego.

5. Opłaty za pochówek i utrzymanie miejsca na cmentarzu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim zarządza cmentarzami
komunalnymi Miasta: przy ul. Kopernika i w Markajmach.
Za usługi cmentarne pobierane są opłaty, w tym opłaty za wznowienie grobu i dochowanie. Opłata za wznowienie
wnoszona jest przez opiekunów grobu po upływie 20 lat od pochówku (okresu trwałości grobu) lub po upływie 20
lat od wznowienia. Wniesienie tej opłaty chroni grób przed jego likwidacją na kolejne 20 lat, gdyż zgodnie z
ustawą o cmentarzach groby nieopłacone są przez zarządcę cmentarzy likwidowane i przeznaczane do
bieżących pochówków. Natomiast opłata za dochowanie (wnoszona bezpośrednio przed pochowaniem) daje
prawo do pochowania w istniejącym grobie i czyni ten grób trwałym przez 20 lat. Po upływie 20 lat od pochówku,
trzeba grób wznowić. Opłaty za wznowienie grobu są znacznie niższe od opłat za dochowanie.
Rodzaj i wysokość opłat reguluje Zarządzenie Burmistrza Nr SE.0050.16.2012. Burmistrza Lidzbarka
Warmińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych. W
związku ze zgłoszonymi uwagami kwestia związana z poborem opłat będzie poddana szczegółowemu
rozważeniu.
6. Czy droga powiatowa może stać się droga miejską?
Istnieje taka możliwość, jednak dotacje finansowe są przeznaczane na utrzymanie dróg powiatowych.
7. Prośba o zamontowanie wiaty śmietnikowej Warszawska/Astronomów
Prowadzone są w tej kwestii rozmowy z właścicielem terenu, tj. WTBS.
8. Prośba o przygotowanie zejścia na działki
Jest to teren pokolejowy, nie jest naszą własnością.
9. Brak toalety publicznej w mieście
Słusznie zauważony problem, który już jest rozwiązywany. Przy przejęciu dworca, przejęty został również szalet,
WC zapisane jest w projekcie Bulwaru – powstanie toaleta w centrum miasta, toaleta będzie się również
znajdować na targowisku miejskim, dwie toalety w okresie letnim ustawiane są na placach zabaw przy ul. Lipowej
oraz w parku im. Kwinto.
10. Czy za rok w spotkaniach i rozmowie może uczestniczyć również Starosta?
Pytanie zostanie przekazane.
11. Remont i rozbudowa placu zabaw na osiedlu Astronomów
Teren należy do spółdzielni, złożony został wniosek o jego nieodpłatne przekazanie. Jeśli wniosek zostanie
rozpatrzony pozytywnie, podjęcie działań zaplanowane by było na lata 2017/2018. Można tez złożyć wniosek w te
sprawie jako inicjatywa mieszkańców do budżetu obywatelskiego na rok kolejny.
12. Problem spalania oraz psich odchodów
Akcja kontroli spalania odpadów była przeprowadzona przez Straż Miejską. Z powodu, że strażników jest tylko
trzech, nie mogą oni pełnić dyżurów 24h/dobę. Poruszając kwestię czystości, daliśmy narzędzie, jakim są psia
stacje czy wybieg dla psów. Jeśli to nie pomoże, będziemy szukać bardziej restrykcyjnych metod. Niezwykle
istotną kwestią jest wzajemna edukacja i podnoszenie świadomości wszystkich mieszkańców.

Pdsumowanie spotkania nr 5 - Chopina, Grunwaldzka, Karłowicza, Kurpińskiego, Leśna, Łazienna,
Mazurska, Moniuszki, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Paderewskiego, Rzemieślnicza, Szkolna, Szpilmana,
Szymanowskiego, Wieniawskiego, Zielona, Żytnia, Nowa, Olsztyńska, Słowackiego, Kresowa, Topolowa,
Wiejska

1. Mazurska 4 – czy jest możliwość modernizacji chodnika do końca?
Teren, od momentu, gdzie chodnik się kończy należy do właścicieli prywatnych. Nie możemy ingerować w czyjąś
własność.
2. Prośba o postawienie psiej stacji w parku.
Wiosną roku przyszłego rozpoczną się tam prace związane z postawieniem małej architektury, wówczas prośba
ta zostanie rozważona.

3. Czy możliwe jest zmniejszenie ilości pyłu, który unosi się w okolicach firmy POLMLEK?
Pył najprawdopodobniej wydostaje się ze starej proszkowni, nowe bowiem nie generuje już takich
zanieczyszczeń i hałasu. Zostanie skierowane pytanie o przyczynę tego zjawiska i prośba o jego neutralizację.
4. Czy powstanie boisko przy Szkole Podstawowej nr 1?
W planie budżetu na przyszły rok zaplanowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Po jego uchwaleniu będzie
wiadomo czy prace się rozpoczną.
5. Gdzie obecnie planowane jest powstanie siłowni zewnętrznych?
Bulwar nad rzeką Łyną, Lipowa – plac zabaw, park I. Kwinto
6. Plac zabaw dla dzieci na ul. Lipowej jest niebezpieczny
Place zabaw będą stopniowo modernizowane. Powstanie też nowa infrastruktura rekreacyjna na ul.
Kalinowskiego.
7. Krucza – czy planowany jest jej remont?
Przy następnym projekcie ulica będzie brana pod uwagę. Modernizacja ul. Kruczej jest bardzo kosztowna ze
względu na konieczność przebudowy infrastruktury podziemnej. Staramy pozyskać się dotację. W 2017 jednak
nie jest ona planowana do remontu.
8.
Czy w roku kolejnym planowane są podwyżki wody, opłat za kanalizację?Na dzień dzisiejszy, w 2017 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim nie planuje podwyższenia
cen za dostawę wody i odbiór ścieków. W październiku bieżącego roku przedłożony projekt ustawy Prawa
wodnego, w którym zawarto sposób i stawki wyliczania opłaty stałej i zmiennej za pobór wód i wprowadzanie
ścieków do wód został przyjęty bez poprawek przez Radę Ministrów, a jednocześnie rząd obiecał, że ww. ustawa
nie zostanie wprowadzona w 2017 roku. W związku z powyższym czekamy na kolejne kroki i decyzje rządu, które
mogą wpłynąć na zmianę cen.Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki zabezpieczając się wprowadzeniem
ustawy Prawa Wodnego, a tym samym nałożenia obowiązku dokonywania opłat za pobór wód i odprowadzanie
ścieków do wód złożył już odpowiednie dokumenty w sprawie przedłużenia obowiązujących, dotychczasowych
taryf, tj. złożył wniosek o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech miesięcy od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
9.

Jak kształtowała się wysokość podatku płaconego przez PWiK do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku
Warmińskim w kilku kolejnych latach wstecz? Czemu podatek jest w ogóle odprowadzany skoro
w niektórych miastach zrezygnowano z niego?

Wysokość podatku od nieruchomości płaconego do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w latach 20122015 kształtowała się w następujący sposób:

rok
2012
2013
2014
2015

ogólny wymiar
267 532,00
252 224,00
678 090,00
684 935,00

w tym wymiar podatku
% wzrost podatku do
od budowli
roku poprzedniego
217 073,78
211 442,29
-5,72%
635 912,12
168,84%
642 756,96
1,01%

Pieniądze z podatku od nieruchomości naliczane od budowli w głównej mierze wykorzystywane są na budowę
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz na pokrycie spłat kredytu, który został zaciągnięty na projekt
gospodarki wodnościekowej. Jednocześnie trzeba nadmienić, że obniżenie wysokości podatku od nieruchomości
– budowli będących w posiadaniu PWiK Sp. Z o.o. Lidzbark Warmiński wpłynie na zmniejszenie dochodów
gminy, co skutkuje utratą dochodów z subwencji krajowej, jaką otrzymuje gmina (tzn. podatki mieszkańców nie
wrócą z powrotem do kasy miejskiej).

Podsumowanie spotkania nr 6 - Bartoszycka, Grabowskiego, Warmińska, Cicha, Góreckiego, Kanałowa,
Konarskiego, Kwiatowa, Miodowa, Morska, Orła Białego, Piękna, Pionierów, Poznańska, Smolna,
Sosnowa, Wierzbickiego, Wrzosowa, Wyszyńskiego
1. Kasprowicza 6 – różnica w stanach liczników pomiędzy głównym a podlicznikami.
Różnica wynika z niedokładności pomiarów liczników lokalowych w stosunku do bardziej precyzyjnego licznika na
przyłączu.
2. Wyszyńskiego 18 – prośba o zmianę sposobu ogrzewania i podłączenie do ciepłowni miejskiej lub gazu.
Sytuacja jest skomplikowana ze względu na dalekie położenie od najbliższego możliwego miejsca podłączenia do
ciepłowni miejskiej oraz brak kominów wentylacyjnych do podłączenia lokalowych pieców grzewczych. Sprawa
została przekazana do ABK, które zorganizuje spotkanie z mieszkańcami celem wyboru najlepszego rozwiązania.
3. Jakość robót – montaż rynien ul. Wyszyńskiego 9 i 23
Sprawę przekazano do ABK jako zarządcę budynków.
4. Ratuszowa – nierówna droga. Czy w momencie odbioru jest przewidziana kwota gwarancyjna?
Ulica Ratuszowa jest ulica powiatową. Okres gwarancyjny dla robót budowlanych wynosi 3 lata i wtedy naprawy
wykonywane są bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Odbioru dokonują inspektorzy nadzoru z uprawnieniami
drogowymi zgodnie z odpowiednimi odchyleniami zawartymi w polskich normach.
Czy to prawda, że na cmentarzu powstanie siłownia? Powinno się zrobić wówczas ekshumację zwłok,
przenieść w inne miejsce i postawić tablicę upamiętniającą.
Lokalizacja planowanych inwestycji nie pokrywa się z miejscem cmentarza. Postawienie tablicy informacyjnej
zostanie rozważone.
5.

Budżet obywatelski – powinny być ograniczone kwoty danych projektów tak, żeby nie tylko jeden projekt
był realizowany, a kilka, dozwolone powinny być projekty miękkie
Budżet obywatelski w tym roku przeprowadzany był po raz pierwszy. W roku kolejny zgłoszone uwagi zostaną
poddane pod rozwagę. Regulamin ulegnie zmianie.
6.

Dolina Symsarny – zrobione tam śmietniki nie zdają egzaminu. Sugestia postawienie jednego,
większego, ale i estetycznego kontenera przed wejściem z zachęcającym do czystości hasłem, np.
„Turysto zostaw śmieci tutaj, nie wnoś ich na szlak” jak w Bieszczadach
Dolina Symsarny będzie podlegać renowacji, podczas której zostaną wprowadzone kosze trwałe.
7.

Obudowy śmietników należy tez wykonywać na terenach spółdzielni, w porozumieniu z nimi, nie tylko na
terenie miasta.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć w pojemniki na
odpady, a gmina zapewnia ich odbiór.
8.

W centrum miasta lub na bulwarze powinna być strefa, w której można spożywać alkohol bez
poniesienia konsekwencji w postaci mandatów.
Społeczeństwo edukowane jest w kierunku nie nadużywania alkoholu i zdrowego stylu życia. Nie jest możliwe
powstanie takiej strefy.
9.

10. Budynek na rogu Pięknej i Wyszyńskiego – nowy, a już powstały na nim zacieki.
Sprawę przekazano do AKB jako zarządcę budynków.
11. Mostek ul. Kościuszki – drzewa nadają się tam na wycinkę. Niebezpieczne, ponieważ przechodzi tam
magistrala ciepła i gazu
Skierowane zostały pisma do właścicieli gruntów. Za potencjalne szkody odpowiada właściciel, którymi w tym
wypadku jest Zarząd Melioracji i ZOZ.
12. Jak wygląda kwestia Wysokiej Bramy?
Wysoka Brama należy do osoby prywatnej. Trwają prace na pozyskiwanie środków do przeprowadzenia remontu.
Planowane było powstanie hotelu.
13. Modernizacja ulic na osiedlu Zydląg, czy jest w planach?
Remonty ulic wykonywane są na bieżąco w całym mieście. Modernizacja ulic na osiedlu Zydląg być może
znajdzie się w planach remontowych na rok 2018.

14. Próg zwalniający potrzebny na ul. Sosnowej.
Ulica ta zostanie poddana obserwacji w celu ustalenia najlepszego rozwiązania.
15. Czy będzie likwidacja bezrobocia?
Dzięki staraniom wspólnym z Wójtem Gminy, Pilnik na lokalizację swojej firmy, wybrała firma Evan, zajmująca się
produkcją mebli – jest 50 pracowników, planowane są kolejne zatrudnienia. Około 40 pracowników do pracy
poszukuje firma POLMLEK, pracowników szukają także firmy: Nosewicz, Termy Warmińskie, Zamer, Rossoplast,
PKO, a także sklepy i restauracje. Urząd Miejski potrzebuje także pracowników robót publicznych.
16. Opłaty cmentarne – nie powinno być opłat za dochówek i powinny być one odprowadzane do kasy
Urzędu Miejskiego.
Kwestia ta zostanie poddana rozważeniu.
17. Jak wygląda kwestia komunikacji miejskiej?
Podjęte zostały próby przez prywatnego przewoźnika. Obserwowane jest zapotrzebowanie i koszty utrzymania
komunikacji miejskiej.
18. Co z budynkiem na ul. Wyszyńskiego 20?
Budynek należy do Starostwa Powiatowego. Pracownik Starostwa Powiatowego obecny na spotkaniu
poinformował, że w roku bieżącym złożony został wniosek o dofinansowanie na przeprowadzenie prac
remontowych.
19. Imprezy w mieście powinny być płatne.
Wydarzenia kulturalne i sportowe mają charakter otwarty, żeby przyciągnąć jak największą liczbę uczestników –
zarówno mieszkańców, jak i turystów. Zależy nam bowiem na szerzeniu zarówno kultury jak i wychowaniu przez
sport, uczeniu zdrowego stylu życia. Opłaty ograniczyły dostęp do wydarzeń miejskich. Rolą Urzędu Miejskiego
nie jest prowadzenie działalności zarobkowej, a szerzenie różnego rodzaju inicjatyw.

