SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY I URZĘDU MIASTA IŁAWY
27.03.2018 – 16.04.2018
(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
Iławy i Urzędu Miasta Iławy za okres 27.03.2018 – 16.04.2018.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:


Bilansie Iławskiego Centrum Kultury



spotkaniu z Iławskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawie budowy przy
ul. Żołnierzy Wyklętych



spotkaniu z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 5



Zarządzie Związku Gmin Jeziorak



spotkaniu z Prezes Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Anną Szymczak, w sprawie
przyszłych terenów inwestycyjnych



spotkaniu z Prezesem W-MROT-u, Jarosławem Klimczak



spotkaniu z pracownikami Wydziału Bieżącego Utrzymania oraz Planowania, Inwestycji
i Monitoringu w sprawie łącznika ul. Lipowej



Walnym Zgromadzeniu w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego



spotkaniu z Krzysztofem Kozakiem z firmy Dromos, w sprawie układu drogowego
na ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego w kontekście budowy nowej biblioteki



spotkaniu z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłosć" Zbigniewem Miecznikowskim
w sprawie zagospodarowania terenów wspólnych przy budynkach spółdzielni



spotkaniu z projektantką, Cecylią Dzielińską w sprawie uregulowania stosunków wodnych
w sąsiedztwie zalewiska Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie



spotkaniu z Maciejem Jacaszkiem z firmy Restudio Architektury w sprawie budowy biblioteki



spotkaniu z firmą Rembud w sprawie budowy kolejnych budynków wielorodzinnych



spotkaniu z Kombatantami



spotkaniu z Robertem Kowalskim z firmy Pro-Media w sprawie organizacji konferencji



wizji lokalnej na ROD "Truskawska"



Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD "Truskawka"



Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD "Słoneczny Stok"



Walnym Zgromadzeniu w Zakładzie Komunikacji Miejskiej



Prezydium i Posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP



Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD "Poziomka"



spotkaniu w sprawie uchwał alkoholowych w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki,
Uzależnień i Pomocy Rodziny



spotkaniu z Marią Skibicką w sprawie szczepień ochronnych



Otwarciu wyremontowanej Galerii SART



spotkaniu z Tomaszem Białoszewskim w sprawie Lotniczej Majówki 2018



spotkaniu organizacyjnym w Hotelu Tiffi dot. Lotniczej Majówki 2018



spotkaniu w Urzędzie Gminy w Iławie w sprawie obchodów 8 maja - Narodowego Dnia
Zwycięstwa

Stanowisko ds. Współpracy z Zagranicą
1. W dn. 16.03.2018 r. pracownik brał udział w nagraniu radiowym w programie "Barwy Warmii
i Mazur", które odbyło się w Olsztynie (nagranie można znaleźć na stronie kopernik.tv).
2. W dn. 28.03.2018 r. pracownik brał udział w spotkaniu Rady Programowo Naukowej ds.
Rozwoju Szlaku Kulturowego Krainy Kanału Elbląskiego, reprezentując jednocześnie Iławę
oraz Stowarzyszenie ZLOT.
3. W dn. 09.04.2018 r. miała miejsce kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta, w której
pracownik uczestniczył jako opiekun MRM.
4. W dn. 11.04.2018 r. w Małdytach miało miejsce spotkanie grupy roboczej przygotowującej
model zarządzania i koordynacji działań zainteresowanych podmiotów w Krainie Kanału
Elbląskiego.

Pracownik

uczestniczył

w

spotkaniu

jako

członek

tej

grupy.

5. W dniach 18.04. - 21.04.2018 r. pracownik brał udział w Międzynarodowych Targach
Jazzowych Jazzahead w niemieckim mieście Brema. Polska w tym roku była krajem
partnerskim targów. Pracownikowi towarzyszyli: pracownik i Dyrektor Iławskiego Centrum
Kultury . Celem uczestnictwa na targach było nawiązanie nowych kontaktów oraz zespołów
na Festiwal Złota Tarka.

Wydział Komunikacji Społecznej
1. Przeprowadzono akcję plakatową informującą o imprezach organizowanych przez Jednostki
Miejskie w kwietniu 2018.
2. W bieżącym okresie międzysesyjnym, Wydział w głównej mierze koncentrował swoją pracę
nad Lotniczą Majówką 2018 (planowanie mediaplanów spotów radiowych, podpisywanie
umówi radiowych, telewizyjnych, podpisywanie i organizowanie 2 dni ( 12.05. - 13.05.) ·z
Radiem Zet z audycją na żywo "Życie jak Marzenie z Marzeną Chełminiak", przygotowywanie

planu audycji na żywo, przygotowanie wskazań sponsorskich do TVP 3, organizacja atrakcji
dodatkowych podczas pokazów: animacja dla dzieci, wystawy muzeum Dywizjonu 303,
przedterminowy

pokaz

fragmentu

filmu

"Dywizjon

303",

spotkanie

z ambasadorką filmu "Dywzjonu 303", organizacja pracy biura pokazów lotniczych,
sporządzanie zaproszeń, organizacja pobytu pilotów oraz możliwość spotkania z pilotami).
3. Wydział zebrał i przygotował materiały do comiesięcznej kolumny "Kurierem z Gminy" oraz
publikacji własnych dla Urzędu Miasta Iława.
4. Przygotowano projekty oraz oklejono witryny przystanków autobusowych. Cztery przystanki
posiadają dodatkową dwustronną witrynę reklamową. Miejsca te zostały zaadoptowane przez
Wydział. W witrynach dwustronnych znajdować się będzie reklama "Przyjazny brzeg to drugie
imię Iławy" z odsyłaczami do strony ilawa.pl, it-ilawa.pl. Druga strona natomiast będzie
częścią wymienną. Tu umieszczane będą nadruki z aktualnie zbliżająca się największą
imprezą miejską.
5. W dn. 13.04.2018 r. Kierownik Wydziału wraz z II Zastępcą Burmistrza Miasta, brały udział
w otwarciu Galerii SART

6. W

dn. 12.04.2018 r.

Kierownik Wydziału

wraz

z

pracownikiem

odpowiedzialnym

za współpracę z zagranicą, udzielali wywiadu w Radiu ESKA, odnośnie aktualności z Iławy,
planów, imprez oraz współpracy Miasta z zagranicą.

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu

1.

W dn. 27.03.2018 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu
na osiedlu przy ul. Jasielskiej w Iławie. Przedmiot tej umowy obejmuje teren pomiędzy ulicami
1 Maja, Wiejską, a terenem Zakładu Karnego w Iławie, stanowi powierzchnię około 5, 5 ha.
Koncepcja zawiera lokalizację i rozwiązanie koncepcyjne układu komunikacyjnego z
parkingami, ciągami pieszymi, miejsca rekreacji z terenami zielonymi, niezbędne uzgodnienia
oraz wizualizację przyjętych rozwiązań. Teren wykonania upływa 08.06.2018 r. Wartość umowy
o 12.792,00 zł.

2.

W dn. 04.04.2018 r. odbył się przegląd gwarancyjny na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki, zarówno
części lądowej, jak i pomostu. Ustalono wykonanie drobnych napraw na placu zabaw (typu
uzupełnienia zaślepek, wymiany osłabionych szekli trzymających huśtawkę, napraw linarium)
oraz naprawy i wymiany uszkodzonych desek kompozytowych, a także wykonanie prac
pielęgnacyjnych na terenach zielonych.

3. W dn. 11.04.2018 r. podpisano umowę z Pawłem Szczerbakow na wykonanie dokumentacji
renowacji lokomotywy. Wartość umowy to 8 610, 00 zł. Termin realizacji - do 30.04.2018 r.
4. W dn. 13.04.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa drogi
dojazdowej od ul. Andersa do budynków usługowych w Iławie" w ramach Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Wnioskowane dofinansowanie: 636 469, 63 zł.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie

1.

W okresie sprawozdawczym odbyły się:
I.

dwa

posiedzenia

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds.

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie – 27.03. i 03.04.2018 r.,
II.
2.

posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 03.04.2018 r.

Wydarzenia, które odbyły się w okresie sprawozdawczym:


W

dn.

28.03.2018

r.

członkowie

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych spotkali się z p. Ewą Junkier, Zastępcą Burmistrza Miasta Iławy,
przedstawicielami Urzędu Miasta Iławy oraz Przewodniczącym Komisji Problematyki
Społecznej w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miejskiej
zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi.

3.

Realizowane projekty:


Kontynuowany jest projekt „Wychowanie – sztuka i wyzwanie”, którego celem jest wzrost
integracji społecznej rodzin oraz umiejętności wychowawczych rodziców. W ramach
projektu w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
organizowane są zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców oraz
rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci. W okresie sprawozdawczym odbyło siedem
spotkań z uczestnikami projektu, który realizowany będzie do 30.06.2018 r.

4.

W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych w Ośrodku Psychoedukacji,
Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie przeprowadzono warsztaty dla dzieci
i młodzieży z iławskich szkół:
– „Agresja w nas i wokół nas” – 1 klasa
– „Integracja” – 1 klasa
– „Jedno życie – Jedna szansa" – 9 klas
–„Cyberprzemoc” – 1 klasa

Iławskie Centrum Kultury

1. W

dn.

06.04.2018

r.

w

Kinoteatrze

"Pasja"

odbył

się

monodram

"Narkomanka"

w wykonaniu Anny Samusionek z piosenkami Janusza Yaniny Iwańskiego.
2. W dn. 08.04.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się koncert zespołu Iława Gospel Singers
z gościnnym udziałem Ewy Urygi.
3. W dn. 09.04.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się Spektakl Teatralny „To Pani jeszcze żyje”
w wykonaniu Grupy Teatralnej Jerzego Majdy.

