SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY I URZĘDU MIASTA IŁAWY
28.03.2017 – 14.04.2017
(WYDZIAŁY I JEDNOSTKI PODLEGŁE)
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 4) Załącznika nr 5 (Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie) do Statutu
Miasta Iławy, przedkładam sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
Iławyi Urzędu Miasta Iławy za okres 28.03.2017 – 14.04.2017.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:


spotkaniu z firmą Spomer w sprawie sytuacji związanej z wywozem śmieci na terenie miasta



spotkaniu z byłym Zespołem Regionalnym „Iławianie” dot. pomocy Miasta w organizacji
uroczystości 50-lecia założenia zespołu



wizytacji na ul. Dąbrowskiego wraz z pracownikami Wydziału Bieżącego Utrzymania, dot.
naprawy powierzchni ulicy



spotkaniu z Adamem Niewiadomskim z firmy Szynaka, w sprawie rozszerzenia Specjalnej
Strefy Ekonomicznej



naradzie wraz ze Skarbnik Miasta Iławy, Ewą Moszczyńską oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli, Renatą Kamińską w sprawie doposażenia szkół



Zarządzie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie
dot. sprawy rozstrzygnięć przetargowych



spotkaniu z Marcinem Marciniak w sprawie lokalizacji harcówki w Iławie



dorocznym Spotkaniu Wielkanocnym z kombatantami



Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Iławką”



Walnym Zebraniu Wspólników Iławskich Wodociągów



spotkaniu z Jerzym Pycią, Zastępcą Kierownika gazowni w sprawie omówienia strategii
związanej z wymianą pieców instalacji gazowej



spotkaniu z Wójtem, Krzysztofem Harmacińskim dot. omówienia wspólnej inwestycji w postaci
parkingu na ul. Dąbrowskiego



Zgromadzeniu Wspólników Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego



spotkaniu roboczym z delegacją z Litwy w sprawie wspólnego projektu w ramach Programu
Południowy Bałtyk



spotkaniu z dyrektorami szkół w sprawie reformy oświaty



spotkaniu z Przedstawicielami Policji, Służby Celnej oraz Sanepidu, które odbyło się
w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie w sprawie
bezpieczeństwa na terenie miasta



Obchodach 10-lecia działalności gospodarczej związku zawodowego w Zakładzie Karnym



spotkaniu z managerem Hotelu Tiffi w sprawie Lotniczej Majówki



Niebieskim Marszu



roboczym spotkaniu organizatorów Lotniczej Majówki



spotkaniu z producentami spotów reklamowych Lotniczej Majówki



Wernisażu wystawy w Galerii na wprost Benedykta Kroplewskiego



spotkaniu ze Zdzisławem Wierzbowskim w LPB Lubawa, w sprawie poprowadzenia
infrastruktury przez działkę



spotkaniu dot. lodowiska



przetargu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Praca” na zakup mieszkania



spotkaniu w sprawie Miejsko-Gminnych Obchodów Dni Strażaka z Wójtem Krzysztofem
Harmacińskim, pracownikami Iławskiego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego



wyjeździe służbowymj do Poznania w sprawie rozmów dot. współpracy z firmą POLMAK



spotkaniu z pracownikiem Wydziału Bieżącego Utrzymania oraz projektantką, Cecylią
Dzielińską z Zespołu Usług Projektowych „Cecylia Dzielińska” z Olsztyna w sprawie
wykonania analizy odprowadzenia wód deszczowych od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej
oraz wykonania koncepcji uregulowania stosunków wodnych w sąsiedztwie zalewiska
Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego

Wydział Bieżącego Utrzymania

Wykonane zadania:
1. Ogłoszono przetarg na nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz
z pielęgnacją.
Otwarcie ofert: 13.04.2017 r.
3

2. Zaproszenie do składania ofert kupna 59,66m drewna pozyskanego z lasu komunalnego
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława przy ul. Piaskowej.
Wydział Komunikacji Społecznej
1. Powitanie wiosny z Przedszkolem Miejskim nr 5 w Iławie.
Pierwszy dzień wiosny został tradycyjnie przywitany przez dzieci z Przedszkola nr 5 w Iławie.
W samo południe ponad 100 baloników poleciało w świat. Teraz Wydział czeka na kartki
zwrotne z miejsc gdzie wylądowały baloniki.
2. W dn. 07.04.2017 r. szesnaścioro młodych osób z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi oraz Polski
spotkało się z kierownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Piotrem Ambroziakiem. Jako,
że

głównym

celem

wizyt

studyjnych

było

wsparcie

procesu

rozwoju

instytucji

demokratycznych państw postkomunistycznych Europy Wschodniej, zadawane pytania
dotyczyły

głównie

funkcjonowania

samorządu

i

współpracy

z

zagranicą.

Młodzież

zainteresowana była również głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego Iławy oraz
doświadczeniami z Budżetem Obywatelskim. Kierownik Wydziału przedstawił pokrótce
historię Iławy oraz ratusza. Goście spędzili w Iławie cały dzień odwiedzając również inne
instytucje. Cykliczne spotkania z młodzieżą krajów postkomunistycznych w ramach wizyt
studyjnych zainicjowała iławianka Agnieszka Olzacka współpracująca z Centrum Współpracy
Młodzieży.
3. Trwają przygotowania do promocji wydarzenia „Lotnicza Majówka – Iława 2017”, w którą
angażowane są: prasa lokalna i ogólnopolska, media, Internet, portale społecznościowe.
Przygotowywane są gadżety promocyjne oraz broszury informacyjne. Impreza odbędzie się
13 maja.
4. Przedświąteczna akcja kartka od Burmistrza Miasta Iława.
W dn. 05.04.2017 r. na urzędowym portalu społecznościowym, ukazał się wpis: „Chciał(a)byś
dostać kartkę z życzeniami na święta od Burmistrza Iławy? A może znasz osoby, dla których
taka kartka byłaby miłą niespodzianką? Prześlij adres pocztowy, na który mamy wysłać
życzenia

świąteczne,

najpóźniej

do

wtorku

11

kwietnia

na

adres

mailowy:

promocja@umilawa.pl . W tytule maila wpisz "Wielkanoc".”
Na akcję zareagowało 26 osób z całej Polski.

5. Nagrody:
Kolejna wysoka lokata dla Miasta Iławy
W dn. 06.04.2017 r. w olsztyńskiej filharmonii odbyła się Gala Sportu 2017, podczas której
podsumowano wydarzenia regionalne minionego roku. Podczas gali zostały wręczone
wyróżnienia, nagrody i stypendia najlepszym sportowcom, trenerom oraz osobom działającym
na rzecz sportu w naszym województwie. Miasto Iława zajęło 4 miejsce w punktacji gminnej
Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

w

ogólnopolskim

systemie

współzawodnictwa

sportowego za upowszechnianie i rozwój sportu w gminie oraz za wspieranie młodych,
utalentowanych sportowców. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa odebrał Dyrektor
ICSTiR, Wojciech Żmudziński, którą przekazał ratuszowi. Wśród wyróżnionych sportowców
znalazła się także zawodniczka Stowarzyszenia Sportów Wodnych MOS Iława, Wiktoria
Gołębiowska, która podczas Mistrzostwa Europy Juniorów Laser Radial zajęła 3 miejsce.

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu

1. W dn. 23.03.2017 r. podpisano protokół końcowy zadania pn. „Budowa drogi od ronda przy
ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie”. W ramach zadania wykonano jezdnię

w ilości 2.343,40 m2, chodniki wraz z opaską w ilości 488,50 m2 , oświetlenie uliczne
12 słupów wraz z oprawami, kanalizację deszczową w ilości 133,70 mb.
Inwestycję wykonywała firma SKANSKA Warszawa za kwotę 647.424, 17 zł.

2. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych w dn. 29.03.2017 r. podpisano umowę na realizację
zadania na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę ulicy Sosnowej
i Świerkowej w Iławie.
Wykonawcą dokumentacji jest

Pracownia

Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów

„DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 1b/10 w 10-059 OLSZTYNIE. Kwota umowy
to 63.369,60 zł. Termin realizacji do 29.03.2018 r.

3. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych w dn. 29.03.2017 r. podpisano umowę na realizację
zadania

na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Łąkowej w Iławie.

Wykonawcą dokumentacji jest firma BPT Sp. z o.o. Bartąg z siedzibą ul. Tęczowy Las 10-689
W OLSZTYNIE za kwotę 32.142,36 zł. Termin realizacji do 29.03.2018 r.

4. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych w dn. 29.03.2017 r. podpisano umowę na realizację
zadania

na wykonanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie więźby dachowej

w budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o.
za kwotę 12.054,00 zł. Termin realizacji do 30.08.2017 r.

5. W dniach od 06.04. do 09.05.2017 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy.

6. W dn. 07.04.2017 r. podpisano protokół końcowy zadania Budowa ul. Ks. Dobrawy, Mieszka I
ul. B. Śmiałego (etap-ul. Mieszka I) w Iławie. W ramach zadania wykonano jezdnię w ilości
804,20 m2, zjazdy w ilości 298,12 m2, oświetlenie uliczne 3 słupów wraz z oprawami,
kanalizację deszczową w ilości 59,70 mb.
Inwestycję wykonywała firma SKANSKA Warszawa za kwotę 203.688,00 zł.

7. W dn. 07.04.2017 r. podpisano protokół końcowy zadania pn. „Rozbudowa układu
komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie”. W ramach zadania wykonano ciągi
komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1202,5 m2.
Inwestycję wykonała firma Spomer Sp. z o.o. za kwotę 318 005,42 zł.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
1. W drugiej połowie marca stacja radiowa „Radio Zet Gold” na swojej antenie emitowała część
rozmowy przeprowadzonej pomiędzy Krzysztofem Panfilem, koordynatorem Projektu
ERASMUS+ SPAHCO a przedstawicielem stacji radiowej. Podczas rozmowy poruszone

zostały najważniejsze cele realizowanego projektu oraz formy działania, jakie podejmuje
Wydział Urzędu Miasta, by zrealizować wszystkie założenia i przedsięwzięcia.
2. W dniach 31.03. – 01.04.2017 r. w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień
i Pomocy Rodzinie, odbyły się nocne zajęcia o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym dla
uczniów klasy III, Gimnazjum Samorządowego nr 1 w Iławie, realizowane przez wychowawcę
oraz pedagoga.
3. W ramach projektu ERASMUS+ SPAHCO Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień
i Pomocy Rodzinie od kwietnia przeprowadza badania ankietowe, stworzone przez Dr. Robert
Epstein, jednego z najwybitniejszych psychologów badawczych, obserwacje oraz tworzy
grupy fokusowe dot. umiejętności społecznych rodziców. Zebrane informacje posłużą
do opracowywania wniosków, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania partnerów
projektu w Rumunii 21.05 – 24.05.2017 roku.
4. Dwóch przedstawicieli Ośrodka na zaproszenie

Michała Tatarka, Pełnomocnika Zarządu

Województwa Warmińsko Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczestniczyło w seminarium poświęconemu
problemowi zagrożenia używania dopalaczy w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.
5. W dn. 05.04.2017 r.

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego zorganizował

spotkanie poświęcone pozyskiwaniu środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej
11 Włączenie społeczne RPA WiM 2014-2020. Podczas spotkania zaprezentowane zostały
również „dobre praktyki” w zakresie realizowanych projektów. W spotkaniu udział
przedstawiciel

OPPUiPR,

pracownik

MOPS

Iława

oraz

przedstawiciel

Polskiego

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
6. W Ośrodku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w Klubie Aktywności "Junior" i Klubie
Młodzieżowym. Zajęcia dla najmłodszych uczestników odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12:00 do 17:00 i obejmują zarówno pomoc w odrabianiu lekcji jak i zajęcia
tematyczne: plastyczne, z elementami socjoterapii, z elementami muzyki i

tańca, zajęcia

rekreacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Dla młodzieży natomiast zajęcia
realizowane są w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17:00 - 19:00.
7. W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku, przeprowadzono warsztaty
dla dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
– „Nie dla używek" – 1 klas
– „Cyberprzemoc” – 2 klasy
– „Integracja” – 4 klasy

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji


29.03.2017 r. – ostatni turniej w ramach Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego Sezon 2016/2017
Miejsce: sala sportowa przy ul. Asnyka 3 B



02.04.2017 r. – 4Mobility Grand Prix w Aquathlonie (impreza współorganizowana;
Miejsce: basen/stadion miejski (organizator główny: Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka”)



07.04. – 08.04.2017 r. – Wojewódzki Finał Turnieju Piłki Nożnej Dzieci „Z Podwórka
Na Stadion – O Puchar Tymbarku” (impreza współorganizowana)
Miejsce: stadion miejski

Iławskie Centrum Kultury
1. W dn. 26.03.2017 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbył się Koncert Michała Bajora „Moja Miłość”,
podczas którego artysta zaprezentował utwory min. Wojciecha Młynarskiego, na stałe
zapisane w historii polskiej muzyki rozrywkowej oraz w sercach kilku pokoleń słuchaczy.
Zgromadzona publiczność wysłuchała utworów takich jak m.in.: „Prześliczna wiolonczelistka”,
„Odkryjemy miłość nieznaną”, „ Nie ma jak u mamy”.
2. W dn. 03.04.2017 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbyła się konferencja

„Tajemnice historii

starożytnych ludów Pomorza, Warmii i Mazur ”.
3. W dn. 06.04.2017 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbył się Koncert Wiosenny „Bacholandia Show”
w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Podczas koncertu zaprezentowane
zostały utwory Jana Sebastiana Bacha w rockowych aranżacjach.
4. W dniach od 26.03. do 14.04.2017 r. w Kinoteatrze „Pasja” odbyły się następujące projekcje
filmowe :
- „Jackie ”
- „Barbi w świecie gier ”
- „Logan Wolverine”
- „Pokot”
- „Zerwany Kłos”
- „Piękna i Bestia „
- „XXX Reaktywacja”
- „Mc Imperium”
- „Kong Wyspa czaszki”
- „Wyklęty”
- „Chata”

- „Milczenie”
- „Zając Max ratuje świat”

