SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY I URZĘDU MIASTA IŁAWY
24.04.2018 – 13.05.2018
(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 24.04.2018 – 13.05.2018.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:
•

spotkaniu z Wiesławem Waśniewskim z firmy REMBUD w sprawie zapisów w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta z 2012 r. dot. os. Piastowskiego

•

spotkaniu z firmą wdrażającą RODO - Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

•

spotkaniu z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Wojciechem
Żmudzińskim oraz Prezesem Towarzystwa Ziemnego, Wojciechem Karczewskim

•

spotkaniu z ks. Jarosławem Hossą, Proboszczem Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Iławie dot.
omówienia warunków postawienia nowej stacji Drogi Krzyżowej

•

spotkaniu organizacyjnym z pracownikami Iławskiego Centrum Kultury nt. obchodów Święta
Konstytucji 3 Maja

•

spotkaniu z ks. Zenonem Kołodyńskim, Proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla dot.
infrastruktury społecznej na os. Ostródzkim

•

spotkaniu z delegacją z Republiki Czeskiej w ramach Porozumienia o wzajemnej
międzynarodowej współpracy ze Związkiem Zawodowym NOS PCR Zakładu Karnego
w Plzen, podpisanego z Zarządem Terenowym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa w Iławie

•

Uroczystym przekazaniu nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych Polskiemu
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

•

XXVI Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanych przez
Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Iławie i Rejonową radę HDK

•

Sesji Rady Powiatu, na której wręczano odznaki "Semper paratus" dla funkcjonariuszy
Zakładu Karnego w Iławie

•

spotkaniu z Prezydentem Grudziądza, Robertem Malinowskim dot. współpracy przy Air Show
- pokazach lotniczych

•

spotkaniu z Markiem Śliwińskim, właścicielem terenów pod oświatę na os. Piastowskim

•

Uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

•

Uroczystych Obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa

•

spotkaniu z kierownictwem Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy w Iławie oraz
Powiatowego Zarządu Dróg dot. kontynuacji rozmów w sprawie możliwości budowy ścieżek
rowerowych prowadzących do Szałkowa

•

spotkaniu z Ryszardem Ławrynowiczem, Prezesem Uniwersytetu III Wieku w sprawie
warunków współpracy

•

spotkaniu z przedstawicielami 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej

•

spotkaniu z Grzegorzem Marciniakiem, będącym w Iławie na wizycie studyjnej dot. Lotniczej
Majówki

•

spotkaniu z przedstawicielami Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury

•

Lotniczej Majówce 2018

Stanowisko ds. Współpracy z Zagranicą
1. W dniach 24.04. - 25.04.2018 r. pracownik brał udział w warsztatach Projektu SBPIN - South
Baltic Public Innovators Network realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion
Bałtyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Warsztaty odbyły się Gdyni i poświęcone były
zrównoważonemu rozwojowi, włączeniu społecznemu oraz miastom przyjaznych wiekowi.
2. W dn. 26.04.2018 r. pracownik uczestniczył w 26 Walnym Zgromadzeniu ZLOT-u w Ostródzie.
3. W dniach 02.05. - 04.05.2018 r. w Iławie gościła delegacja miasta partnerskiego Gargżdai,
z Vice Burmistrz Wioletą Riaukiene na czele. Goście wzięli udział w obchodach uroczystości
Święta Konstytucji 3 Maja.
Wydział Komunikacji Społecznej
1. W okresie międzysesyjnym Wydział intensywnie pracował nad przygotowaniami do Lotniczej
Majówki Iława 2018. Ustalane były kwestie dot. m.in. ustawienia poszczególnych stoisk i ich
umiejscowienie w strefach, potrzeby techniczne. Opracowywane były mapy i ulotki
informujące o szczegółach imprezy, na bieżąco publikowane były ważne komunikaty dla
mieszkańców związane m.in. ze zmianami komunikacji miejskiej i zamknięciem szlaku
żeglownego (informacje pojawiały się na stronie lotnicza.ilawa.com.pl, na portalu Facebook
oraz w lokalnych mediach).

W

trakcie przygotowań odbyły się także spotkania

z wolontariuszami ze szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 5, a także z ochotnikami Młodzieżowej
Rady Miasta, z których każdemu zostało przydzielone zadanie w trakcie pokazów.
2. W dniach 11.05. - 12.05.2018 r. pracownicy Wydziału pełnili dyżur w Biurze Pokazów
w Informacji Turystycznej, gdzie wydawane były wejściówki do strefy spotterskiej dla
przedstawicieli mediów, wjazdówki i identyfikatory dla wystawców oraz materiały promocyjne.

Biuro czynne było w piątek 11.05.2018 r. do godziny 20:00 oraz w sobotę 12.05.2018 r.
od godziny 6:00.
3. W dn. 13.05.2018 r. (a także podczas Lotniczej Majówki 12.05.2018 r.) Iława gościła ekipę
Życia jak Marzenie z Marzeną Chełminiak. Podczas niedzielnej audycji w Radiu Zet
(o charakterze promocyjnym) słuchacze mieli okazję usłyszeć o Iławie, walorach
turystycznych okolicy, a także o ciekawostkach związanych z miastem i jej mieszkańcami
(opowiadał o nich m.in Dariusz Paczkowski - przewodnik miejski). W ramach współpracy
z Radiem Zet cały tydzień poprzedzający Lotniczą Majówkę emitowany był także 30 sek. spot
reklamujący Iławę i Przyjazny brzeg.
4. W

okresie

międzysesyjnym

Wydział

zajmował

się

także

przygotowaniem

plakatu

informującego o wydarzeniach kulturalno-sportowych i innych imprezach organizowanych
przez miejskie jednostki organizacyjne w maju na terenie Iławy. Plakaty "Maj w Iławie" zostały
wywieszone w widocznych miejscach na terenie miasta (przystanki autobusowe, obiekty
sportowe,

instytucje publiczne itp.), a także opublikowane na stronach internetowych Iławy,

portalach społecznościowych i stronach lokalnych mediów w formie stałych banerów
(infoilawa.pl, ilawa.wm.pl).

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 26.04.2018 r. odebrano naprawy gwarancyjne wykonane na obiekcie plaży miejskiej
przy ul. Kajki.
2. W dn. 27.04.2018 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
inwestycji pn. "Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań" - II etap. Termin wykonania umowy
- do 30.06.2018 r. Wartość umowy - 1 476,00 zł.
3. W dn. 27.04.2018 r. odebrano koncepcję projektową przebudowy skrzyżowania ulic
Sobieskiego i Mickiewicza w Iławie w związku z planowaną przebudową Domu Weterana
– modernizacją obiektu z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną. Koncepcja
realizowana była na podstawie umowy podpisanej w dn. 19.02.2018 r. z firmą: Usługi
Projektowe Mirosław Piotrowski z Olsztyna. Koncepcja przedstawia trzy warianty przebudowy
ww. układu drogowego.
4. W dn. 30.04.2018 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego uzupełniony wniosek
o dofinansowanie dla inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
przy ul. Jasielskiej 1 B-C i 4" oraz "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy
ul. Jasielskiej 2". Wysokość dofinansowania to 80,99% i wynosi 924 347,78 zł.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na czerwiec br.

5. W dni. 27.04.2018 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej w sprawie wyłonienia
w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy robót budowlanych pn. rozbudowa
cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Usługowe i Handlowe „KOMBUD”
Sp. z o.o., ul. Usługowa 3, 14-200 Iława. Oferowana cena za wykonanie zamówienia brutto
wynosi: 325.837,36 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. W dn. 12.05.2018 r. odbył się wyjazd podopiecznych do Olsztyna, na XX Festyn Integracyjny
pod tytułem: ,,Jesteśmy razem’’, który organizowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych. W Festynie uczestniczyło będzie 23 podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Iławie.

Iławskie Centrum Kultury
1. W dniach 26.04. - 27.04.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się Przegląd Teatralny „Kurtyna w
górę”, w którym wzięły udział dzieci z przedszkoli oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
2. W dn. 30.04.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się Spektakl „Usłyszeć Taniec”,
w którym wystąpili mistrzowie stepowania flamenco i Iris Dance.
3. W dn. 03.05.2018 r. odbył się Happening historyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
a w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego odprawiona została Uroczysta Msza Święta.
Na placu przed Ratuszem Miejskim uczniowie SP 5 zaprezentowali Przedstawienie Teatralne
„Od Konfederacji Barskiej do Konstytucji 3 Maja”, zaś na balkonie Kinoteatru "Pasja" miał
miejsce koncert zespołu myśliwskiego Hubertus. Na placu przed Kinoteatrem była
przygotowana degustacja potraw kuchni litewskiej.
4. W dn. 07.05.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbył się spektakl teatralny „Oświadczyny”
wg. Antoniego Czechowa, w wykonaniu aktorów Teatru Rampa z Warszawy.
5. W dn. 07.05.2018 r. w Kinoteatrze "Pasja" odbyły się Eliminacje Miejskie „Spotkań z Poezją
Dziecięcą”.
6. W dn. 12.05.2018 r. na Plaży Miejskiej przy ul. Kajki odbyła się Lotnicza Majówka, podczas
której odbyły się pokazy lotnicze, spotkania z pilotami min. kapitanem Tadeuszem Wroną,
prezentacja sprzętu wojskowego, grupy rekonstrukcyjnej, a na boisku przy basenie miejskim
odbył się koncert gwiazdy zespołu ENEJ.

