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1. WSTĘP

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Burmistrz Miasta Iława przedstawia raport o stanie Gminy Miejskiej Iława w roku 2018.
Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła dla włodarzy miast obowiązek
sporządzania corocznego Raportu o stanie gminy, który przedkłada się Radzie Miasta. Raport
rozpatrywany jest na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Przepisy nie precyzują jednoznacznie, co ma
zawierać sam Raport, wskazują jedynie w sposób ogólny jego główny zakres jako
podsumowanie realizacji prowadzonej przez samorząd polityki, przyjętych strategii
i programów oraz wykonania uchwał Rady czy budżetu obywatelskiego. Katalog spraw, które
może zawierać Raport, nie ma, więc charakteru zamkniętego. Po raz pierwszy ustawodawca
dopuszcza, że w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
W naszym mieście liczba mieszkańców, która może zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie ust. 6, składa do przewodniczącego rady
pisemne zgłoszenie poparte podpisami 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja podczas, której ma być przedstawiony
raport. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie
wynosi 15.
W Raporcie nie można w sposób szczegółowy opisać wszystkich aspektów życia
publicznego. Te zawarte są w innych dokumentach ogólnodostępnych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.
Zapraszam wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego miasta do lektury i dyskusji
na sesji.

Burmistrz Miasta Iławy
Dawid Kopaczewski
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2. INFORMACJE OGÓLNE
Miasto Iława położone jest na pojezierzu Iławskim nad najdłuższym jeziorem w Polsce –
Jeziorakiem. Miasto leży na terenie Zielonych Płuc Polski i od zachodu i północy otacza je
Park krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Iława zajmuje powierzchnię 21, 88 km2 lokując
miasto na trzeciej pozycji w woj. warmińsko –mazurskim. Miasto na koniec 2018r
zamieszkiwało 32 511 mieszkańców.
Rok 2018 był rokiem szczególnym, ponieważ w tym właśnie roku odbyły się wybory
samorządowe. Wybory doprowadziły do zmiany Burmistrza Miasta. Do 19 listopada 2018 r
funkcję Burmistrza sprawował Adam Żyliński, a obecnie funkcję tę pełni Dawid
Kopaczewski. Burmistrz Kieruje Urzędem Miasta, w którym zatrudnionych było na początku
2018 roku 77 osób, a na koniec roku 76 oraz jednostkami:
Miejskim Zespołem Obsługi szkół i Przedszkoli,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Iławskim Centrum Kultury,
Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.
Miasto w 2018r posiadało udziały w 3 spółkach prawa handlowego: Iławskim
Towarzystwie Budownictwa Społecznego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie,
Zakładzie komunikacji Miejskiej, Iławskich Wodociągach.
Miasto należy do: Związku Gmin Jeziorak, Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk, Związku
Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Czyste Środowisko oraz Zachodniomazurskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej.
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3. INFORMACJE FINANSOWE
3.1. Stan finansów miasta:
•

udział dochodów własnych w dochodach ogółem:

(72.507.042,82 * 100) / 154.527.931,99 = 46,92 %
•

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

(39.465.348,77 * 100) / 163.546.989,15 = 24,13 %
•

zadłużenie ogółem: 36.235.000 zł

•

poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia: 3.471.628,24 zł

3.2. Wykonanie budżetu miasta

•

Wykonanie dochodów

na planowane w wysokości 171.344.840,72 zł dochody ogółem, wykonano 154.527.931,99 zł,
czyli 90, 18 %, dochody z tytułu PIT wykonano w wysokości 32.521.339 zł, czyli 111, 84 %
dochodów zaplanowanych, dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano
w wysokości 17.350.000 zł, a wykonano 16.064.125,13 zł, tj. 92,59 %
•

Wykonanie wydatków

na planowane w kwocie 181.539.155,72 zł wydatki, zrealizowano kwotę 163.546.989,15 zł,
tj. 90,09 %
•

Nadwyżka operacyjna wyniosła 10.087.272,78 zł

•

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu miasta

na zadania bieżące: 235.776,25 zł
na zadania inwestycyjne: 13.385.055,90 zł
•

Dochody z majątku:

bieżące: 5.809.051,85 zł
majątkowe: 6.844.455,52 zł
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3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych:

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 47.768.712 zł, zrealizowano 39.465.348,77 zł
tj. 80,92 %

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa

•

•

Harmonogram spłat:
- w roku 2019

-

11.500.000 zł

- w roku 2023

-

3.000.000 zł

- w roku 2020

-

7.635.000 zł

- w roku 2024

-

3.000.000 zł

- w roku 2021

-

5.100.000 zł

- w roku 2025

-

2.300.000 zł

- w roku 2022

-

3.700.000 zł

Prognoza nadwyżki operacyjnej w roku:

2019

2020

2021

2022

2023

22 300 000 zł

21 450 933 zl

13 016 860 zł

10 127 449 zł

9 738 501 zł

2024

2025

2026

2027

2028

2029

11 162563 zł

10 220 306 zł

10 106 878 zł

9 896 939 zł

9 893 085 zł

9 348 238 zł

•

Prognoza limitu zadłużenia

w każdym roku począwszy od wykonania budżetu roku 2018 do 2029 roku spełniony jest art.
243.

3.5. Realizacja budżetu obywatelskiego

Prace nad budżetem obywatelskim 2018 rozpoczęły się w 2017 r. Do IBO zostało
zgłoszonych 7 projektów. Ocenę formalną przeszły 4 projekty natomiast 3 zostały odrzucone.
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Glosowanie nad wyborem projektu odbyło się w grudniu 2017r. Najwięcej głosów zdobył
projekt nr 6 „Doposażenie boiska sportowego przy ul. Odnowiciela w Iławie.” W głosowaniu
brało udział 767osób, z czego 385 na w/w projekt. Jednocześnie decyzją Burmistrza projekt,
który uzyskał 2 miejsce, tzn. projekt „Plac zabaw dla dzieci i osób dorosłych w centrum
Iławy”, został skierowany do realizacji. W pierwszy etapie wykonano dokumentację
projektową, natomiast w kolejnych latach ma nastąpić realizacja. Projekt, który wygrał został
zrealizowany.
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4. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W Iławie 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
•

Lokalny program Rewitalizacji Miasta Iławy do 2023r

Lokalny Program Rewitalizacji (zwany LPR) został przyjęty uchwałą Nr XXIII/211/16 Rady
Miejskiej w Iławie z dnia 31 marca 2016. Dokument stanowi szczegółowy opis rewitalizacji
Iławy. Zawiera część opisową, identyfikującą najważniejsze problemy dotyczące całego
miasta, analizę wskaźnikową, na bazie, której delimitowano dwa obszary rewitalizacji oraz
część przedstawiającą najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, mechanizmy wdrażania
uwzględniające zasadę partnerstwa i partycypacji społecznej, a także spójność z dokumentami
planistycznymi i strategicznymi na poziomie gminy. Program na przestrzeni podlegał
ewaluacji - modyfikacji. Głównie dotyczyło to wprowadzania bądź modyfikowania
uwzględnianych już projektów rewitalizacyjnych.
•

Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025.

Ostródzko-

Strategia przyjęta uchwałą Nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 września 2015r.
Do OIOF należą:
dwie gminy miejskie: Ostróda i Iława;
dwie gminy miejsko-wiejskie: Miłomłyn i Morąg,
dwie gminy wiejskie: Ostróda i Iława.
Głównym celem przygotowania Strategii jest wskazanie możliwości kierunków rozwoju
współpracy między JST tworzącymi obszar funkcjonalny, a także określenie najważniejszych
z punktu widzenia OIOF przedsięwzięć planowanych do realizacji w bieżącym i kolejnych
okresach programowania funduszy.

4.1. W zakresie Ochrony Środowiska

•

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany PGN) dla Gminy Miejskiej Iława został
przyjęty uchwałą Nr XVII/150/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 listopada 2015 r. Jest
to dokument o charakterze strategicznym zawierający katalog działań zmierzających do
redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia potencjału zielonych
źródeł energii i niskoemisyjnego transportu w mieście do 2020 roku. Podstawowym założenie
opracowania Planu to ograniczenie emisji, CO2, o co najmniej 20% do 2020 roku poprzez
wdrożenie zaprojektowanego planu działań obejmującego wszystkie obszary, na które władze
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lokalne mają wpływ. Celem tych działań jest poprawa stanu środowiska i jakości życia
mieszkańców poprzez realizację zadań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia
ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Miasta (aktualizacja i raport z PGN zostaną
wykonane w roku 2019).

•

Program ochrony środowiska

Program ochrony środowiska dla Miasta Iławy na lata 2016-2019
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023 opracowano w roku 2016. Stanowił
on aktualizację dotychczasowego Program Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy
uchwalonego przez Radę Miejską w Iławie uchwałą Nr LIX/68/2010 z dnia 27 października
2010 roku w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Iławy
na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017".
W Programie ochrony środowiska dla miasta Iławy na lata 2016-2019 określono
najważniejsze kwestie dotyczące działań programowych dla miasta Iławy wynikające
z analizy stanu i zagrożeń środowiska. Wskazano 10 obszarów interwencji, czyli obszarów
stwarzających problemy, w ramach, których wyznaczone zostały cele do realizacji. Cele
realizowane były poprzez kierunki interwencji i konkretne. Raport z realizacji Programu
został przyjęty przez Radę Miejską w Iławie uchwałą Nr LVII/512/18 z dnia 24 września
2018.
•

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Iławy na lata 2016-2031.

Aktualizacja założeń została uchwalano przez Radę Miejską w Iławie uchwałą
Nr XXVIII/256/16 z dnia 29 sierpnia 2016r. W dokumencie dokonano analizy stanu
obecnego oraz opracowano prognozę zapotrzebowania na energię. Dokument uwzględnia
wnioski z Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Iławy do roku 2023, Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Iława oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Iławy.

4.2. W zakresie ładu przestrzennego

•

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy.

Rada Miejska w Iławie uchwałą Nr LIII/466/18 z dnia23 kwietnia 2018 przyjęła
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy.
Opracowany plan dotyczy całego miasta. Określa zasady i warunki zagospodarowania
poszczególnych stref. Jest to dokument strategiczny, który w znacznym stopniu przyspiesza
procesy inwestycyjne zarówno prowadzone przez miasto jak i inne podmioty i osoby
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fizyczne. Uchwała Nr XXVIII/254/16 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Iławy w jednostce planistycznej B

•

Program Opieki nad zabytkami Miasta Iławy na lata 2018-2021

Program został przyjęty Uchwałą Nr LII/450/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26
marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Iławy
na lata 2018 – 2021.
Istotą powstania programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta,
jak również jego promocja wśród mieszkańców i turystów. W programie dokonano
charakterystyki zasobów i przeanalizowano stan dziedzictwa kulturowego i krajobrazu
kulturowego miasta Iławy. Dokonano oceny stanu tegoż dziedzictwa poprzez wskazanie
szans i zagrożeń. Wskazano założenia programowe i zadania programu opieki nad zabytkami
z podaniem instrumentarium realizacji programu wraz ze źródłami finansowania.

4.5. W zakresie ochrona zdrowia

•

Program polityki zdrowotnej – szczepienia dzieci i rehabilitacja osób powyżej 70 roku
życia.

•

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Program przyjęty przez Radę Miejską
w Iławie uchwala nr LV/492/18 z dnia 18 czerwca 2018.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016
– 2025

•

Strategia rozwiązywania problemów społecznych stanowi wyraz lokalnej polityki
społecznej. Celem strategii w szerokim znaczeniu jest działalność zmierzająca do poprawiania
standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej w szczególności
z następujących dziedzin: zatrudnienie, kultura, edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo
i potrzeby materialnych i mieszkaniowych oraz pomoc społeczna. W celu realizacji
powyższych zadań niezbędna jest integracja działań podejmowanych na szczeblu lokalnym
przez różne podmioty tj. jednostki organizacyjne, szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje
publiczne, przedsiębiorców, osoby fizyczne, np.
Strategia została przyjęta uchwałą nr XVIII/169/15 Rady Miejskiej w Iławie z dn. 14.12.2015
r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej
Iława na lata 2016 – 2025.Część wdrożeniowa Strategii obejmuje siedem priorytetów,
każdemu z nich przypisano cel strategiczny i cele szczegółowe.
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•

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 – 2021

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 – 2021 stanowi
realizację wytycznych ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i jest spójny
ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016
– 2025. Stanowi kontynuację „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na
lata 2016 – 2018”.
Głównym jego celem jest rozwój zintegrowanego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin
zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Iława. Nastąpi to poprzez realizację celów
szczegółowych:
➢ wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
➢ rozwój usług i form wsparcia na rzecz rodziny i dzieci,
➢ usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodzin i dzieci.
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
5.1. Omówienie ogólne
Rada Miejska w Iławie w 2018 roku podjęła 159 uchwał. Poniżej w tabeli
przedstawiono analizę podjętych uchwał. Analizie nie poddano uchwał dotyczących zmian
w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej ponieważ one są przedmiotem osobnego
postępowania – udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Część uchwał podjętych w 2018 r.
dotyczy realizacji programów bądź działań, które mają być realizowane w 2019 r. np.
uchwała w sprawie dyżurów radnych, programu opieki nad zwierzętami. Kilka uchwał
ze względów proceduralnych nie została wykonana w 2018 r. ich realizacja przesunęła się na
rok 2019. Dotyczy to uchwał o sprzedaży bądź nabyciu mienia.

5.2. Zestawienie szczegółowe

LP.

Nr uchwały

Data

W jakiej sprawie

1

IV/44/18

2018-12-28

2

IV/43/18

2018-12-28

3

IV/42/18

2018-12-28

4

IV/41/18

2018-12-28

5

IV/40/18

2018-12-28

6

IV/39/18

2018-12-28

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/44/18 w sprawie
dyżurów radnych w I
półroczu 2019 roku
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/43/18 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy
Komisji Rady Miejskiej
w Iławie na 2019 rok
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/42/18 w sprawie
uchwalenia planu pracy
Rady Miejskiej na 2019 rok
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/41/18 w sprawie
dzierżawy oraz użyczenia
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej
Iława
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/40/18 w sprawie
wyznaczenia
przedstawiciela
w Stowarzyszeniu Gmin
Euroregionu „Bałtyk”
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/39/18
zmieniająca uchwałę
w sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
stowarzyszenia pod nazwą
„Warmińsko-Mazurska
Regionalna Organizacja
Turystyczna”

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 12

Realizacja
TAK NIE
+

+

+

+

+

+

UWAGI

7

IV/38/18

2018-12-28

8

IV/37/18

2018-12-28

9

IV/36/18

2018-12-28

10

IV/35/18

2018-12-28

11

IV/34/18

2018-12-28

12

III/33/18

2018-12-17

13

III/32/18

2018-12-17

14

III/31/18

2018-12-17
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Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/38/18 w sprawie
reprezentowania miasta
w Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Miast
Polskich
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/37/18 w sprawie
zmian w budżecie Miasta
Iławy na 2018 rok
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/36/18 w sprawie
zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/35/18 w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta
Iławy na 2019 r.
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr IV/34/18 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 20192029
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/33/18 w sprawie
udzielenia Burmistrzowi
Miasta Iławy upoważnienia
do zawarcia z Gminą
Lubawa umowy dotyczącej
współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu
gminnego w sprawie
przyjmowania
i utrzymywania psów
z terenu Gminy Lubawa
w schronisku dla
bezdomnych zwierząt
w Iławie w 2019 r.
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/32/18 w sprawie
udzielenia Burmistrzowi
Miasta Iławy upoważnienia
do zawarcia z Gminą Iława
umowy dotyczącej
współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu
gminnego w sprawie
przyjmowania
i utrzymywania psów i kotów
z terenu Gminy Iława
w schronisku dla
bezdomnych zwierząt
w Iławie w 2019 r.
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/31/18 w sprawie
udzielenia Burmistrzowi
Miasta Iławy upoważnienia
do zawarcia z Gminą
Biskupiec umowy dotyczącej
Strona 13
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współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu
gminnego w sprawie
przyjmowania
i utrzymywania psów
z terenu Gminy Biskupiec
w schronisku dla
bezdomnych zwierząt
w Iławie w 2019 r.
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/30/18 w sprawie
udzielenia Burmistrzowi
Miasta Iławy upoważnienia
do zawarcia z Gminą Susz
umowy dotyczącej
współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu
gminnego w sprawie
przyjmowania
i utrzymywania psów
z terenu Gminy Susz
w schronisku dla
bezdomnych zwierząt
w Iławie w 2019 r.
Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/29/18 w sprawie
przyjęcia do wykonania na
rok 2018 zadania
publicznego z zakresu
wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
pn.: „Program asystent
rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2018”

III/30/18

2018-12-17

16.

III/29/18

2018-12-17

17.

III/28/18

2018-12-17

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/28/18 w sprawie
określenia zasad zwrotu
wydatków za przyznane
świadczenia z pomocy
społecznej w formie posiłku
oraz świadczenia
rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych
osobom objętym wieloletnim
rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.

+

18.

III/27/18

2018-12-17

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/27/18 w sprawie
podwyższenia kryterium
dochodowego
uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie
wsparcia w postaci

+

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018
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+

+

świadczenia pieniężnego
w formie zasiłku celowego
na zakup posiłku lub
żywności osobom objętych
wieloletnim rządowym
programem ”Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019-2023.

19.

III/26/18

2018-12-17

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/26/18 w sprawie
ustanowienia wieloletniego
miejskiego programu
osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019-2023.

+

20.

III/25/18

2018-12-17

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/25/18 w sprawie
przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy
Miasta Iławy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na rok 2019

+

Uchwała do realizacji
2019

21.

III/24/18

2018-12-17

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/24/18 w sprawie
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok.

+

Uchwala do realizacji
w 2019

22.

III/23/18

2018-12-17

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/23/18 w sprawie
zmian w budżecie Miasta
Iławy na 2018 rok

+

23.

III/22/18

2018-12-17

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr III/22/18 w sprawie
zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029

+

24.

II/21/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/21/18 w sprawie
przystąpienia Gminy
Miejskiej Iława do realizacji
projektu konkursowego pod
nazwą „Żłobek w Iławie”
współfinansowanego ze
środków Europejskiego

+

Uchwała do realizacji
od 2019r

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018
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Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 20142020,w okresie od
01.07.2019 r. do
31.12.2021 r.

25.

II/20/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/20/18 w sprawie
zabezpieczenia środków
w budżecie Gminy Miejskiej
Iława na realizację projektu
„Aktywni rodzice – aktywne
dziecko”
współfinansowanego
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 Poddziałanie
11.2.3 „Ułatwianie dostępu
do usług społecznych, w tym
integracja ze środowiskiem
lokalnym – projekty
konkursowe”

+

26.

II/19/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/19/18 w sprawie
wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Gminę
Miejską Iława do realizacji
projektu "Aktywni rodzice aktywne dziecko"
współfinansowanego
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 Poddziałanie
11.2.3 „Ułatwianie dostępu
do usług społecznych, w tym
integracja ze środowiskiem
lokalnym - projekty
konkursowe”

+

27.

II/18/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/18/18 w sprawie
nadania sztandaru Szkole
Podstawowej nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Iławie

+

28.

II/17/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/17/18 w sprawie
nadania sztandaru Szkole
Podstawowej nr

+
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5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Polskich
Noblistów w Iławie

29.

II/16/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/16/18
zmieniająca uchwałę
w sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
Związku Gmin Regionu
Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko”

+

30.

II/15/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/15/18 w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli
reprezentujących Miasto
Iława w Zgromadzeniu
Związku Gmin Kanału
Ostródzko-Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego

+

31.

II/14/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/14/18 w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli
reprezentujących Miasto
Iława w Zgromadzeniu
Związku Gmin ,,Jeziorak”

+

32.

II/13/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/13/18 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Iławy

33.

II/12/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/12/18 w sprawie
ustalenia składu osobowego
Komisji Oświaty Kultury
Sportu i Turystyki

+

34.

II/11/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/11/18 w sprawie
ustalenia składu osobowego
Komisji Problematyki
Społecznej

+

35.

II/10/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/10/18 w sprawie
ustalenia składu osobowego
Komisji Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

+

36.

II/9/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/9/18 w sprawie
ustalenia składu Komisji

+

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018
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+

Skarg Wniosków i Petycji

37.

II/8/18

2018-11-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr II/8/18 w sprawie
ustalenia składu Komisji
Rewizyjnej

+

38.

I/7/18

2018-11-19

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr I/7/18 w sprawie
wyboru przewodniczącego
Komisji Oświaty Kultury
Sportu I Turystyki

+

39.

I/6/18

2018-11-19

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr I/6/18 w sprawie
wyboru przewodniczącego
Komisji Problematyki
Społecznej

+

40.

I/5/18

2018-11-19

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr I/5/18 w sprawie
wyboru przewodniczącego
Komisji Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów

+

41.

I/4/18

2018-11-19

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr I/4/18 w sprawie
wyboru przewodniczącego
Komisji Skarg Wniosków
i Petycji

+

42.

I/3/18

2018-11-19

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr I/3/18 w sprawie
wyboru przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

+

43.

I/2/18

2018-11-19

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr I/2/18 w sprawie
wyboru
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Iławie.

+

44.

I/1/18

2018-11-19

Uchwała nr I/1/18 Rady
Miejskiej w Iławie z dnia 19
listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Iławie

+

45.

LIX/534/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/534/18 w
sprawie zmiany uchwały
dotyczącej zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018
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+

Biskupskiej.

46.

LIX/533/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/533/18 w
sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
realizacji projektu pod
nazwą „Mogę więcej!”
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 20142020, w okresie od
01.12.2018 r. do
31.01.2020 r.

+

47.

LIX/532/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/532/18 w
sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
realizacji projektu pod
nazwą „Poznajemy świat
przy wspólnej zabawie”
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 20142020, w okresie od
01.12.2018 r. do
31.01.2020 r.

+

48.

LIX/531/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/531/18 w
sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
realizacji projektu pod
nazwą „Przedszkole
życzliwe dla wszystkich”
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 20142020, w okresie od
01.12.2018 r. do
31.01.2020 r.

+
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49.

LIX/530/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/530/18 w
sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
realizacji projektu pod
nazwą „Przedszkolak
w świecie dźwięków, ruchu
i obrazu”
współfinansowanego ze
srodków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 20142020, w okresie od
01.12.2018 r. do
31.01.2020 r.

+

50.

LIX/529/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/529/18 w
sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
realizacji projektu pod
nazwą „Pomysły na zmysły”
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 20142020,w okresie od
01.12.2018 r. do
31.01.2020 r.

+

51.

LIX/528/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/528/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

52.

LIX/527/18

2018-11-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIX/527/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029

+

53.

LVIII/526/18

2018-10-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVIII/526/18 w
sprawie wyrażenia zgody na
umieszczenie tablicy
pamiątkowej na pomniku
przy stadionie miejskim przy
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+

ul. Sienkiewicza w Iławie

54.

LVIII/525/18

2018-10-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVIII/525/18 w
sprawie podsumowania
działalności Rady Miejskiej
w Iławie za okres kadencji
2014-18

+

55.

LVIII/524/18

2018-10-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVIII/524/18 w
sprawie podsumowania
działalności stałych Komisji
Rady Miejskiej w Iławie za
okres kadencji 2014-2018

+

56.

LVIII/523/18

2018-10-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVIII/523/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Piaskowej.

57.

LVIII/522/18

2018-10-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVIII/522/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

58.

LVIII/521/18

2018-10-15

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVIII/521/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 20182029

+

59.

LVII/520/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/520/18 w
sprawie przekazania
w użytkowanie mienia
komunalnego

60.

LVII/519/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/519/18 w
sprawie przyznania
nieruchomości zamiennej
położonej przy ul.
Przemysłowej.

_

Zmiana decyzji
właściciela
nieruchomości –
wypłata
odszkodowania

61.

LVII/518/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/518/18 w
sprawie sprzedaży prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Chodkiewicza.

_

Odstąpienie od
sprzedaży
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62.

LVII/517/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/517/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonych przy ul.
Chodkiewicza.

63.

LVII/516/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/516/18 w
sprawie przyznania
nieruchomości zamiennej
położonej przy ul.
Sobieskiego.

64.

LVII/515/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/515/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Kościuszki

_

Realizacja w 2019

65.

LVII/514/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/514/18 w
sprawie obciążenia
nieruchomości położonej
w Iławie przy ulicy
Biskupskiej

_

Sprawa w toku
realizacja czerwiec
2019

66.

LVII/513/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/513/18 w
sprawie obniżenia
bonifikaty.

_

Mazurska 2 – nie
sprzedana

67.

LVII/512/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/512/18 w
sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania Programu
Ochrony Środowiska dla
Miasta Iławy za lata 20162017

+

68.

LVII/511/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/511/18
zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania
doraźnej Komisji do spraw
zmiany Statutu Miasta Iławy

+

69.

LVII/510/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/510/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

70.

LVII/509/18

2018-09-24

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVII/509/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej

+
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_

Wykonanie uchwały
w 2019
powiększenie
nieruchomości
„Kormoran” w
czerwcu 2019

+

Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029

71.

LVI/508/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/508/18 w
sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Iławy do
złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz
przyjęcia do realizacji
Projektu pn. Poprawa
systemu gospodarowania
wodami opadowymi na
terenie miasta Iława,
przewidzianego do
współfinansowania
w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

72.

LVI/507/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/507/18 w
sprawie nabycia
nieruchomości położonej
przy ul. Wojska Polskiego.

_

73.

LVI/506/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/506/18 w
sprawie nabycia
nieruchomości położonej
przy ul. Kolejowej.

_

74.

LVI/505/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/505/18 w
sprawie obciążenia
nieruchomości położonej
w Iławie przy ulicy
Jasielskiej

+

75.

LVI/504/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/504/18 w
sprawie dzierżawy oraz
użyczenia nieruchomości
stanowiących własność
Gminy Miejskiej Iława

+

76.

LVI/503/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/503/18 w
sprawie określenia
przystanków
komunikacyjnych oraz
warunków i zasad
korzystania z tych
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+

+

Sprawa w toku
(grunty dotyczące
projektu ”Poprawa
systemu
gospodarowania
wodami…}
Sprawa w toku
(grunty dotyczące
projektu ”Poprawa
systemu
gospodarowania
wodami…}

przystanków

77.

LVI/502/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/502/18 w
sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Iławy

+

78.

LVI/501/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/501/18 w
sprawie utworzenia
odrębnych obwodów
głosowania

+

79.

LVI/500/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/500/18 w
sprawie podziału miasta
Iławy na stałe obwody
głosowania oraz ustalenia
siedzib obwodowych komisji
wyborczych

+

80.

LVI/499/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/499/18 w
sprawie zmiany uchwały nr
VI/46/15 Rady Miejskiej
w Iławie z dnia 23 lutego
2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub
całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich
pobierania

+

81.

LVI/498/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/498/18 w
sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Iława do
projektu konkursowego pn.
„Aktywni i kompetentni
w Iławie” w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014 –
2020 współfinansowanego

+

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 24

ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
realizowanego w okresie
sierpień 2018 r. – lipiec
2019 r.

82.

LVI/497/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/497/18 w
sprawie trybu prac nad
projektem uchwały
budżetowej

83.

LVI/496/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/496/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

84.

LVI/495/18

2018-08-27

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LVI/495/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029

+

85.

LV/494/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/494/18 w
sprawie dyżurów radnych
w II półroczu 2018 roku

+

86.

LV/493/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/493/18 w
sprawie rozstrzygnięcia
zarzutów zawartych
w skardze na Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iławie

+

87.

LV/492/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/492/18 w
sprawie wprowadzenia
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok

+

88.

LV/491/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/491/18 w
sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie
miasta Iławy miejsc
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

+

89.

LV/490/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/490/18 w

+
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+

sprawie ustalenia liczby
zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na
terenie miasta Iławy

90.

LV/489/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/489/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Lubawskiej.

91.

LV/488/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/488/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Pileckiego.

92.

LV/487/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/487/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Niepodległości.

93.

LV/486/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/486/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Mickiewicza.

94.

LV/485/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/485/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul. Księżnej
Dobrawy.

95.

LV/484/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/484/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Kościuszki.

96.

LV/483/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/483/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Chodkiewicza.

97.

LV/482/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/482/18 w
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_

Przetarg negatywny

_

Sprzedaż dla Energa
– realizacja 2019

_

Sprzedaż gruntu na
powiększenie działki
planowany termin
realizacji 2019

_

Sprzedaż dla Energa

+

+

+

realizacja 2019

sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Biskupskiej.

98.

LV/481/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/481/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Biskupskiej.

99.

LV/480/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/480/18 w
sprawie nabycia
nieruchomości położonej
w Iławie przy ul. Biskupskiej.

100. LV/479/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/479/18 w
sprawie określenia górnej
stawki opłaty ponoszonej
przez właścicieli
nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości
ciekłych

+

101. LV/478/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/478/18 w
sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do
opracowania i wdrażania
Miejskiego Planu Adaptacji
do zmian klimatu dla miasta
Iławy

+

102. LV/477/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/477/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

103. LV/476/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/476/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 2029

+

104. LV/475/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/475/18 w
sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi
Miasta Iławy za 2017 rok
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+

_

+

Sprawa w toku
nabycie od Energa

Sprawa w toku
dotyczy projektu
„Poprawa systemu
gospodarowania
wodami opadowymi
na terenie miasta
….”

105. LV/474/18

2018-06-18

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LV/474/18 w
sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
za 2017 rok

106. LIV/473/18

2018-05-21

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIV/473/18 w
sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla miasta Iławy”

+

107. LIV/472/18

2018-05-21

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIV/472/18 w
sprawie rozstrzygnięcia
zarzutów zawartych
w skardze na działalność
Burmistrza Miasta Iławy

+

108. LIV/471/18

2018-05-21

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIV/471/18 w
sprawie dzierżawy
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej
Iława

+

109. LIV/470/18

2018-05-21

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIV/470/18 w
sprawie określenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela
oraz zasad udzielania
i rozmiaru obniżek
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono
stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach,
dla których organem
prowadzącym jest Gmina
Miejska Iława

+

110. LIV/469/18

2018-05-21

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIV/469/18 w
sprawie ustalenia czasu
przeznaczonego na
realizację bezpłatnego
nauczania, wychowania
i opieki w przedszkolach
oraz określenia wysokości

+
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+

opłat za korzystanie
z wychowania
przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat,
w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę
Miejską Iława

111. LIV/468/18

2018-05-21

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIV/468/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

112. LIV/467/18

2018-05-21

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIV/467/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 2029

+

113. LIII/466/18

2018-04-23

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIII/466/18 w
sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy

114. LIII/465/18

2018-04-23

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIII/465/18 w
sprawie zlecenia zbadania
zarzutów zawartych
w skardze na Burmistrza
Miasta Iławy

115. LIII/464/18

2018-04-23

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIII/464/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonych przy ul.
Ziemowita

+

116. LIII/463/18

2018-04-23

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIII/463/18 w
sprawie określenia sezonu
kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk na terenie miasta
Iławy w roku 2018

+

117. LIII/462/18

2018-04-23

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIII/462/18 w
sprawie wskazania uczniom

+
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+

+

niektórych oddziałów klas VI
szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę
Miejską Iława, miejsca
realizacji obowiązku
szkolnego

118. LIII/461/18

2018-04-23

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIII/461/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

119. LIII/460/18

2018-04-23

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LIII/460/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029

+

120. PN.4131.153.2018

2018-04-13

Rozstrzygnięcie do uchwały
nr LII/455/18 w sprawie
określenia Programu opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta
Iławy w roku 2018

+

121. PN.4131.152.2018

2018-04-11

Rozstrzygnięcie do uchwały
nr LII/450/18 w sprawie
przyjęcia gminnego
programu opieki nad
zabytkami miasta Iławy na
lata 2018-2021

+

122. 142/18

2018-03-29

Uchwała Nr 114/18
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym
placówkom wychowania
przedszkolnego oraz
szkołom, dla których Gmina
Miejska Iława jest organem
rejestrującym oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania,

+

123. LII/459/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/459/18 w
sprawie zlecenia zbadania
zarzutów zawartych

+

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 30

w skardze na Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej.

124. LII/458/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/458/18 w
sprawie określenia
regulaminu otwartego
konkursu ofert oraz
kryteriów wyboru ofert na
zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania
przedszkolnego
w niepublicznych
przedszkolach
i niepublicznych innych
formach wychowania
przedszkolnego

+

125. LII/457/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/457/18 w
sprawie podziału miasta
Iławy na stałe obwody
głosowania

+

126. LII/456/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/456/18 w
sprawie podziału miasta
Iławy na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby
radnych wybieranych
w każdym okręgu.

+

127. LII/455/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/455/18 w
sprawie określenia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie miasta Iławy w roku
2018

+

128. LII/454/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/454/18
zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia zmian
Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta
Iławy do roku 2023

+

129. LII/453/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/453/18 w
sprawie zbycia prawa
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_

Sprawa w toku –
sprzedaż w 2019

własności nieruchomości
położonej przy ul.
Niepodległości.

130. LII/452/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/452/18 w
sprawie dzierżawy
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej
Iława

+

131. LII/451/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/451/18 w
sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania
ścieków

+

132. LII/450/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/450/18 w
sprawie przyjęcia gminnego
programu opieki nad
zabytkami miasta Iławy na
lata 2018-2021

+

133. LII/449/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/449/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

134. LII/448/18

2018-03-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LII/448/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029

+

135. LI/447/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/447/18 w
sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych
„Iławskich Wodociągów”
spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością na lata
2018-2021

+

136. LI/446/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/446/18 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Iławskiemu na szkolenie
dzieci i młodzieży
w zakresie żeglarstwa

+
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Realizacja uchwały
od 2018 przez
kolejne lata

137. LI/445/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/445/18 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej Związkowi Gmin
„Jeziorak”

+

138. LI/444/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/444/18 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Iławskiemu na realizację
zadania publicznego
o charakterze
ponadgminnym,
określonego
w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy
o działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

+

139. LI/443/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/443/18 w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu na
funkcjonowanie biura
w Brukseli

+

140. LI/442/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/442/18 w
sprawie powołania doraźnej
Komisji do spraw zmiany
Statutu Miasta Iławy

141. LI/441/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/441/18 w
sprawie dzierżawy
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej
Iława

+

142. LI/440/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/440/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul.
Sobieskiego.

+

143. LI/439/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/439/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonej przy ul. Lipowy
Dwór.
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_

Powiększenie
nieruchomości
sprzedaż planowana
2019

144. LI/438/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/438/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonych przy ul.
Sikorskiego.

_

Powiększenie
nieruchomości
planowana sprzedaż
2019

145. LI/437/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/437/18 w
sprawie nabycia
nieruchomości położonej
w Iławie przy ul. Gdańskiej.

_

Nabycie drogi
planowane w 2019

146. LI/436/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/436/18 w
sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości
położonych przy ul.
Ziemowita

+

147. LI/435/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/435/18 w
sprawie ustalenia
regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania
dodatków i innych
składników wynagrodzenia
nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miejską Iława

+

148. LI/434/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/434/18 w
sprawie organizacji wspólnej
obsługi finansowo –
księgowej, administracyjnej
oraz organizacyjnej
niektórym jednostkom
organizacyjnym Gminy
Miejskiej Iława

149. LI/433/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/433/18 w
sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym
placówkom wychowania
przedszkolnego oraz
szkołom, dla których Gmina
Miejska Iława jest organem
rejestrującym oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania
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+

i wykorzystania

150. LI/432/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/432/18 w
sprawie zmiany uchwały nr
VI/46/15 Rady Miejskiej
w Iławie z dnia 23 lutego
2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub
całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich
pobierania

151. LI/431/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/431/18 w
sprawie zmian w budżecie
Miasta Iławy na 2018 rok

+

152. LI/430/18

2018-02-26

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr LI/430/18 w
sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2018 –
2029

+

153. L/429/18

2018-01-22

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr L/429/18 w sprawie
nabycia nieruchomości
położonej w Iławie przy ul.
Ostródzkiej

154. L/428/18

2018-01-22

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr L/428/18 w sprawie
powołania doraźnej Komisji
do spraw zmiany uchwały
w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały
budżetowej miasta Iławy

+

155. L/427/18

2018-01-22

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr L/427/18 w sprawie
wniesienia aportu do
Iławskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Zarząd Gospodarki

+
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+

_

Planowane nabycie
gruntu od PKP w
2019

Lokalami Spółka z o. o.
w Iławie

156. L/426/18

2018-01-22

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr L/426/18 w sprawie
podwyższenia kapitału
zakładowego spółki Zakład
Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o. w Iławie

157. L/425/18

2018-01-22

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr L/425/18 w sprawie
zbycia prawa własności
nieruchomości położonych
przy ul. Malczewskiego

_

Powiększenie
nieruchomości
planowana sprzedaż
2019

158. L/424/18

2018-01-22

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr L/424/18 w sprawie
zbycia prawa własności
nieruchomości położonych
przy ul. Mazurskiej 2

_

Przetarg niegatywny

159. L/423/18

2018-01-22

Uchwała Rady Miejskiej w
Iławie nr L/423/18 w sprawie
zbycia prawa własności
nieruchomości położonej
przy ul. Ostródzkiej 2
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+

+

6. CZĘŚĆ ANALITYCZNA –EFEKTY PROWADZONYCH DZIAŁAŃ
6.1 Ochrona Środowiska
W roku 2018 działania na rzecz ograniczania niskiej emisji podejmowane były zarówno
przez Gminę Miejską Iława jak i mieszkańców Iławy i innych interesariuszy. Do działań tych
zaliczamy:
•
•

•
•

•

termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
termomodernizację budynków jedno i wielorodzinnych,
wymianę starych kotłów na paliwo stałe na kotły niskoemisyjne,
budowę tras rowerowych,
budowę i remonty dróg lokalnych.

Do zadań, na które warto zwrócić szczególną uwagę zasługuje termomodernizacja dwóch szkół
samorządowych - Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4. W ramach tego
przedsięwzięcia wykonano między innymi docieplenie ścian i dachu, wymieniono okna i drzwi,
oświetlenie oraz instalację centralnego ogrzewania. Innym ważnym zadaniem mającym wpływ
na ograniczenie niskiej emisji była wymiana starych kotłów grzewczych w budynkach
jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych zabudowy wielorodzinnej. Od roku 2017 Gmina
Miejska Iława udziela dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy. W roku 2018
do Burmistrza Miasta wpłynęły 53 wnioski; dotacji w wysokości 2000 zł udzielono
na wymianę 49 starych kotłów węglowych na łączną kwotę 98 000 zł, w tym:
- na zakup kotła gazowego – 74 000 zł (37 wniosków),
- na zakup kotła klasy 5 na paliwo stałe – 24 000 zł (12 wniosków).
Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla miasta Iławy zostały
w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami. Duża część zadań ma
charakter inwestycyjny, jak budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
budowa i modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja terenów
przyrodniczych. Część zadań, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco,
w zależności od aktualnych potrzeb, jak na przykład bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie
zieleni, sadzenie nowych drzew i krzewów czy szeroko pojęta edukacja ekologiczna.
Gmina Miejska Iława na realizację celów i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska
oprócz zabezpieczonych środków własnych, pozyskiwała środki finansowe ze źródeł
zewnętrznych, takich jak fundusze europejskie, budżet państwa, Narodowy i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcia realizowane w latach
2016-2017 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych
w mieście.
Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych w Programie ochrony
środowiska stwierdzono, że znaczna większość zadań została zrealizowana planowo. Część
zadań jest w trakcie realizacji, ze względu na to, że są one wdrażane etapowo
w poszczególnych latach, co wynika również z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
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Niektóre z zadań mają charakter ciągły, np. zadania wynikające z bieżącej działalności
administracyjnej poszczególnych jednostek.
Po raz kolejny w roku 2018 prowadzone były działania związane z dofinansowaniem zadań
w ochronie środowiska w zakresie demontażu i unieszkodliwiania pokryć dachowych
zawierających azbest z budynków jednorodzinnych oraz altan letniskowych z terenu miasta
Iławy. Zutylizowano prawie 30 Mg odpadów azbestowych z 18 nieruchomości. Demontaż,
transport i utylizację azbestu wykonała firma „Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. za kwotę
15 013 zł.
Po raz kolejny w myśl ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst
jednolity: Dz.U z 2019r. poz.122), rada gminy przyjęła program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Opracowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Iławy w 2 018r, rozszerzył funkcję społecznych opiekunów kotów
poprzez wprowadzenie dla nich zadań, pozwala to na stopniowe zmniejszanie populacji
bezdomnych psów i kotów i polepszanie warunków życia bezdomnych zwierząt oraz wolno
żyjących kotów.
Gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta Iławy zajmuje się
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Iława, jako jeden
z 19 członków Związku, obsługiwana jest przez firmę „KOMA” Sp. z o.o. Sp. k. Odbiorem
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zajmuje się
firma „SPOMER” (jako
podwykonawca firmy KOMA). Odpady z terenu miasta kierowane są na stację
przeładunkową przy ul. Komunalnej oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Rudnie. W Iławie przy ul. Komunalnej znajduje się Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy w ramach ponoszonych opłat
za odbiór odpadów mogą zostawić odpady problemowe i selektywnie zbierane. Selektywną
zbiórkę odpadów deklaruje ponad 53 % mieszkańców. Ogółem w roku 2018 odebrano
w Iławie 11 424 Mg odpadów komunalnych, co daje ponad 340 kg na 1 mieszkańca.

6.2. Ochrona zdrowia, opieka społeczna
6.2.1.Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.
Diagnozę problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków Ośrodek przeprowadza
co cztery lata, opierając się w znacznej części na wynikach badań realizowanych przez
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Raport z ostatnich badań przeprowadzonych
w grudniu 2018 roku jest obecnie przygotowywany. W związku z tym nie mamy jeszcze
pełnych wyników i część danych dotyczących tzw. "problemów alkoholowych
i narkotykowych" pochodzi z lat wcześniejszych. O jakich problemach i szkodach mówimy?
Otóż potocznie uważa się, że problemy związane z substancjami psychoaktywnymi to
głównie uzależnienie: osób dorosłych od alkoholu i młodych ludzi od narkotyków. Dokładna
analiza problematyki używania substancji psychoaktywnych wskazuje że:
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•
•
•
•

oprócz ludzi uzależnionych są także nadmiernie i szkodliwie pijący (szacuje się
że jest ich 3 razy więcej niż osób uzależnionych);
i uzależnieni i nadmiernie pijący nie żyją w pustce – mają żony, mężów, matki,
własne dzieci (szacuje się, że około 2.5 miliona dzieci wychowuje się w rodzinie
z problemem alkoholowym);
problemom „alkoholowym” towarzyszy często przemoc domowa (badania żon
alkoholików ujawniają, że ponad 60% z nich doświadcza przemocy);
pod wpływem alkoholu lub narkotyków dochodzi często do naruszania prawa
i porządku (przestępczość i agresja osób nieletnich, prowadzenie pojazdów w stanie
nietrzeźwym).

Można stwierdzić, ze obszary szkód powodowanych nadużywaniem środków
psychoaktywnych i negatywne zjawiska związane z przemocą w rodzinie nie dotyczą tylko
osób uzależnionych. Cierpią i to często w dużo większym stopniu osoby bliskie z kręgu osoby
uzależnionej od alkoholu lub narkotyków czy też nadmiernie pijącej.
Do najważniejszych problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych
zaliczamy:
a) Samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu: Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ PARPA / szacuje, że w Polsce żyje około
1 mln – 1, 2 mln osób uzależnionych, a przyjmując ten sam procent szacunku w skali
Iławy jest to 800-1000 mieszkańców.
Z informacji ze Szpitala Powiatowego wynika, że w roku 2018 korzystało z pomocy w formie
terapii:
• Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu: łączna ilość osób leczących się: 33 osoby z
Iławy
• Poradnia Leczenia Uzależnień: łączna ilość osób leczących się: 53 osoby z Iławy
Ilość osób korzystających z pomocy Ośrodka Psychoedukacji z powodu problemów
alkoholowych i narkotykowych - 201 osób z Iławy
Ilość osób uczęszczających na spotkania grup wspólnotowych - ok.60 osób.
Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu uzależnień i bezradności
w sprawach opiekuńczych w tabeli poniżej / dane z MOPS w Iławie/

Alkoholizm

2015
216
2017
2018
Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
rodzin osób
rodzin osób
rodzin osób
rodzin osób
55
99
67
106
64
105
58
98

Narkomania

3

Bezradność
sprawach
opiekuńczowychowawczych

w 313

4

5

5

4

4

7

7

1036

282

921

267

864

257

824

i

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 39

prowadzeniu
gospodarstwa
domowego
a) Szkody zdrowotne u nadużywających alkoholu osób dorosłych: szacuje się,
że około 1,5 miliona pacjentów leczących się z powodu różnych chorób u lekarzy
specjalistów i w podstawowej opiece zdrowotnej poważnie nadużywa alkoholu, choć
nie są uzależnieni. W związku z tym ich leczenie jest mniej efektywne, co zwiększa
szkody zdrowotne i koszty świadczeń dla tej grupy pacjentów. W skali Iławy może
to być liczba 1200-1500 osób.
b) Szkody występujące u nadużywającej alkoholu i używającej narkotyków
młodzieży: W województwie warmińsko – mazurskim podobnie jak w całym kraju,
około 20 % nastolatków nadużywa alkoholu w sposób przynoszący poważne szkody
dla rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. W przypadku dzieci i młodzieży
w wieku 7 – 18 lat, zachodzą niepokojące zjawiska i procesy. Obniża się wiek inicjacji
alkoholowej: pierwszy kontakt przed ukończeniem 12 roku życia w 64, 6 %,
a pomiędzy 13 a 15 rokiem życia w przypadku 31,9 % dzieci i młodzieży, co oznacza
iż tylko 4,5 % osób sięgnęło po alkohol w późniejszym okresie.
Skalę problemów w tym zakresie na terenie Iławy prezentują poniższe wykresy z badań
iławskich przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii:
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c) Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym:
Około 3 do 4 milionów osób (dorosłych i dzieci) żyje w rodzinach, w których
z powodu powtarzającej się nietrzeźwości dochodzi do przemocy, zaniedbań,
ubóstwa, demoralizacji oraz innych zjawisk powodujących – stres, współuzależnienie,
zaburzenia rozwoju psychofizycznego dzieci. Badania wpływu alkoholu na życie
rodzinne wykazały, iż stymuluje on, bądź pogłębia stany wykolejenia społecznego
sprawców przestępstw oraz utrwala procesy dezorganizacji życia rodzinnego,
wywołujące patologiczne typy zachowań dzieci z tych rodzin. W Iławie szacuje się,
że około 1500 osób żyje w rodzinach z powyższymi problemami; na około 100
zakładanych rocznie niebieskich kart 80% ma związek z alkoholem.
d) Przestępstwa i wykroczenia popełnione przez osoby nietrzeźwe: w tym obszarze
szkód na szczególną uwagę zasługują takie zjawiska, jak:
• nietrzeźwość kierowców i powodowane przez nich wypadki;
• związek nietrzeźwości z przestępstwami pospolitymi, z recydywą, z agresją
w miejscach publicznych;
• związek nietrzeźwości z przemocą domową i wykorzystywaniem seksualnym.
e) Łamanie prawa związane z handlem napojami alkoholowymi: najważniejszymi
zjawiskami problemowymi są w tym obszarze naruszanie prawa związane
ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim oraz nielegalny handel napojami
alkoholowymi.
Jak wynika z Badań iławskich w ostatnich latach w Iławie wzrosła dostępność alkoholu
i narkotyków. Na pytanie w ankiecie: Na ile łatwo mógłbyś kupić alkohol?
- 61.2% uczniów klas III Gimnazjum / 15- 16 lat/ odpowiada, że łatwo lub bardzo łatwo /
w poprzednim badaniu, w 2014 wskaźnik wynosił 57.3% /
- 70.1% uczniów uczestniczyło w ostatnim roku w spotkaniach towarzyskich, gdzie pito
alkohol / w 2014 roku był to wskaźnik 66%/
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- 32.8% uczniów z klas I Gimnazjum / 13 lat/ również uczestniczyło w/w spotkaniach / w
2014 wskaźnik - 23%/
-34.2% uczniów z klas III uczestniczyło w spotkaniach towarzyskich gdzie były
narkotyki / w 2014 wskaźnik na podobnym poziomie -33.9%/
-14% uczniów klas I uczestniczyło w takich spotkaniach / w 2014 -wskaźnik 8.4%/

Działania
POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA, PORADNICTWO DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN; WSPIERANIE ŚRODOWISK ABSTYNENCKICH

1.

Działania Punktu Konsultacyjnego (alkohol i narkomania)
1) W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone jest poradnictwo w sprawach związanych
z uzależnieniem i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, sięganiem po środki
psychoaktywne przez młodzież oraz spotkania mające na celu motywowanie
do leczenia. Ponadto w Punkcie można otrzymać pomoc psychologiczną w sytuacji
problemów rodzinnych, małżeńskich, kłopotów wychowawczych z dziećmi, kryzysów,
spraw trudnych. Udzielana jest też informacja, dotycząca instytucji prowadzących
terapię uzależnienia i współuzależnienia.
Konsultanci: 1 psycholog (dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych), 2 terapeutów
uzależnień, pedagog - terapeuta oraz 2 radców prawnych.
Dane za okres I - XII 2018 r.:
a) przeprowadzono 791 indywidualnych konsultacji – porady, terapia indywidualna,
motywowanie do leczenia, interwencja kryzysowa, w których uczestniczyło 327
osób z czego: problemy w związane z uzależnieniem od alkoholu / uzależnienie,
współuzależnienie, DDA/ - 190 osób i 11 osób w związku z problemami
narkotykowymi

b) 85 osobom udzielono porad prawnych,
2) Przy współpracy z Sądem Rejonowym w Iławie w Ośrodku Psychoedukacji odbywały
się również spotkania rodzinne, ustalone postanowieniem wydanym przez Wydział
Rodzinny, dotyczyły kontaktów (widzeń) członka rodziny z małoletnimi. Spotkania
odbywały się pod kontrolą pedagogów z Ośrodka Psychoedukacji. Ilość rodzin
wskazanych przez Sąd: 3.
3) Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywały się spotkania
rodziców z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. Ilość spotkań - 26.
2. Działania grupowe, wspieranie środowisk abstynenckich i ich rodzin
1) Przeprowadzono 113 godzin zajęć w ramach spotkań grupowych:
a) grupa wsparcia dla osób uzależnionych/ alkohol/ - 92 h
b) grupa terapeutyczna dla osób z problemami osobistymi i rodzinnymi - 21 h.
2) Wsparcie grup samopomocowych AA, Al – Anon, DDA, NA;
a) Grupa AA – Anna - Anonimowi Alkoholicy: spotykała się 3 razy w tygodniu
(poniedziałek, środa, piątek),
b) Grupy samopomocowa DDA/DDD - Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci
Dysfunkcji, spotykała się w Ośrodku - jeden raz tygodniu (poniedziałek);
Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 44

c) Grupa NA "WitamiNA" - Anonimowi Narkomani- jeden raz tygodniu (wtorek).
d) pomoc przy organizacji uroczystego Mityngu Grupy AA "ANNA" w Iławie,

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W OPPUiPR
/Profilaktyka problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych zachowań
ryzykownych/
•

Klub Aktywności "JUNIOR"

Celem działalności Klubu Aktywności „Junior” jest profilaktyka zachowań ryzykownych
poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
nauka uniwersalnych umiejętności społecznych (współpraca w grupie, radzenie sobie
w sytuacjach trudnych). Istotnym zadaniem Klubu jest pomoc w nauce, przezwyciężanie
trudności szkolnych i rozwijanie samodzielnej pracy. Duże walory wychowawcze mają
wspólne zajęcia rekreacyjno – sportowe, muzyka, taniec, śpiew, prace plastyczne.
Zaspokajają one podstawowe potrzeby dzieci, w szczególności potrzebę bezpieczeństwa
i przynależności do grupy, rozwijają zainteresowania.
Czas pracy Klubu: poniedziałek – piątek w godzinach 12:00 – 17:00
Ilość dzieci zapisanych do Klubu Aktywności „Junior” – 86
Ilość dzieci systematycznie uczęszczających - 51.
1) Zajęcia przeprowadzone w 2018 roku:
a) „Mam talent – zajęcia artystyczne, techniczne”
b) „Sport – uśmiech i zdrowie” zajęcia rekreacyjno – sportowe
c) „Zajęcia aktywności twórczej” zabawy integracyjne przy muzyce
d) „Akademia twórczego myślenia” – quizy, konkursy, zabawy integracyjne
e) „Zajęcia aktywności twórczej – zabawy przy muzyce”
f) „Kochamy zwierzęta” – zajęcia dydaktyczne”
g) „Akademia filmowa” – zajęcia tematyczne
h) „Sport – uśmiech i zdrowie” – zabawy rekreacyjno - sportowe
i) „Zajęcia aktywności twórczej” – zajęcia plastyczne
j) „Lego inspiracje” – zajęcia tematyczne
k) „Porozmawiajmy z…” – zajęcia tematyczne
l) „Zdrowe piątki” – zajęcia tematyczne
m) „Walentynki” – zajęcia okolicznościowe
n) „Dzień dziecka” – zajęcia okolicznościowe
o) „Święta Wielkanocne” – zajęcia okolicznościowe
p) „Zakończenie roku szkolnego” – zajęcia okolicznościowe
q) „Święta Wielkanocne” – zajęcia okolicznościowe
r) „Zakończenie roku szkolnego” – zajęcia okolicznościowe
s) „Andrzejki” – zajęcia okolicznościowe
t) „Wigilia”- zajęcia okolicznościowe
u) „Szary domek” – zajęcia okolicznościowe (przedstawienie dla rodziców).
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2) Inne zajęcia zorganizowane dla uczestników Klubu Aktywności "Junior":
a) Realizacja programu „Zdrowe piątki” – Program realizowany od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w Klubie Aktywności „Junior”, skierowany jest do wszystkich jego
uczestników. W wybrany dzień prowadzone są zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania oraz znaczenia owoców i warzyw w posiłkach. Na w/w zajęciach
uczestnicy zajęć konsumują też zdrowe przekąski np. jabłko, banan, jogurty, soki
owocowe itp. Program ma na celu podniesienie świadomości dzieci w zakresie
zdrowego odżywiania, kształtowanie u dzieci nawyków częstego spożywania
owoców i warzyw.
b) Realizacja programu „Porozmawiajmy z…” – Program realizowany od 02.01.2018
r. do 31.12.2018 r. w Klubie Aktywności „Junior”, skierowany jest do wszystkich
jego uczestników. W wybrany dzień prowadzone są zajęcia dotyczące ciekawych
pasji oraz zawodów, na które to zapraszamy wybrane przez dzieci osobistości, które
opowiadają o nich oraz udzielają odpowiedzi na zadane przez dzieci pytania.
Program ma na celu zaznajomienie dzieci z ciekawymi ludźmi, ich pasjami,
zawodami.
c) Realizacja programu „Kochamy zwierzęta” – Program realizowany od 02.01.2018
r. do 31.12.2018 r. w wybrany dzień w klubie Aktywności „Junior”, skierowany jest
do wszystkich jego uczestników. Program ma na celu zgłębianiu wiedzy,
zainteresowań na temat zwierząt oraz kształtowania właściwych postaw oraz
stosunku do nich.
d) Realizacja programu „Lego inspiracje” – Program realizowany od 22.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. w każdy czwartek w Klubie Aktywności „Junior” skierowany
do wszystkich jego uczestników. Program ma na celu naukę logicznego,
konstruktywnego oraz matematycznego myślenia za pomocą klocków Lego oraz
wykonywanie zadań logicznych, .
•

Klub młodzieżowy i wolontariat

Celem realizowanych zajęć była profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży
(uzależnienia od substancji psychoaktywnych, wagary, przemoc) poprzez proponowanie
aktywnych form spędzania czasu wolnego, promocję zdrowego stylu życia wolnego
od nałogów, rozwój zainteresowań, naukę radzenie sobie ze stresem, efektywną współpracę
w grupie, poznawanie własnych możliwości i umiejętności, świadome planowanie dalszej
drogi edukacyjnej, zawodowej. Pomoc, integracja i aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Realizacja zajęć: wtorki i czwartki 17:00 – 19:00
Ilość uczestników: 22 osoby
Wiek osób uczestniczących w zajęciach: 11 - 23 lat.
Inne zajęcia zorganizowane dla młodzieży:
1) ”FIFA 18 – Liga na Chełmińskiej” – Turniej gry na konsoli do gier w grę piłkarską
FIFA 18, skierowany dla dzieci oraz młodzieży, którego główną ideą było
propagowanie rozsądnego korzystania ze zdobyczy istniejących technologii oraz
integrację w gronie rodzinnym. Turniej odbył się w formie ligi, w którym uczestniczyło
16 podzielonych na 4 grupy w systemie pucharowym. Liga na Chełmińskiej podzielona
została na 7 spotkań: od 26.01.18 do 25.03.18. Nagrody w turnieju ufundowane zostały
z Urzędu Miasta Iława oraz sponsorowane od partnerów wydarzenia (Rolimpex S.A.,
Neonet, Chołaszczyński Studio, Pizzeria NIL, Rodzina Jezioraka). Wydarzenie objęte
było patronatem medialnym (Radio Eska, Gazeta Iławska, portal internetowy
Infoiława.pl).
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2) „Dzień z technologią” – Podczas finału turnieju „FIFA 18 – Liga na Chełmińskiej”
dnia 25.03.18 odbył się „Dzień z technologią”, który przebiegał we współpracy ze
Stowarzyszeniem Światowid. Wydarzenie miało charakter otwarty dla każdego. Dzieci
oraz młodzież miały możliwość bliższego spotkania z istniejącymi technologiami oraz
zgłębić swoją wiedzę poprzez naukę programowania Minecraft, gogli wirtualnej
rzeczywistości oraz drona. Odbyła się również wystawa klocków Lego z możliwością
twórczego konstruowania. Wydarzenie objęte było patronatem medialnym (Radio Eska,
Gazeta Iławska, portal internetowy Infoilawa.pl).
3) ”Gry bez prądu. Wieczór gier planszowych” – Turniej gier planszowych skierowany
dla rodziców oraz dzieci. Jego główną ideą było spajanie rodziny oraz pokazanie
uczestnikom, że można miło spędzić czas w gronie rodzinnym używając do tego
zapomnianych już gier planszowych, których podczas wydarzenia było do dyspozycji
ponad 20. wydarzenie odbyło się 18.01.2018 r. o godz. 17.00
Młodzież angażuje się w zajęcia w Klubie Aktywności „JUNIOR” oraz w Klubie
Młodzieżowym. Pod opieką kadry pedagogicznej pomagają w odrabianiu lekcji
i organizowaniu zajęć dla podopiecznych Ośrodka. Ilość wolontariuszy w okresie 02.01.2018
– 31.12.2018 – 5 osób. Ilość godzin wykonanych przez wolontariuszy: 457 h.
•

Półkolonie i kolonie

1) Ferie zimowe – Dzieci podczas ferii zimowych aktywnie spędzały czas na: warsztatach
sportowych w Sali gimnastycznej, zajęciach plastycznych, projekcjach filmowych
w kinoteatrze „Pasja”, zabawach integracyjnych, zabawach w kręgielni
Zorganizowaliśmy także kulig w gospodarstwie agroturystycznym, podczas którego
dzieci miały zapewnione niespodzianki i atrakcje. Na zakończenie ferii odbyła się
zabawa muzyczna dla wszystkich uczestników. Ferie zimowe „Zimowa przygoda”
podzielone były na dwa jednotygodniowe turnusy. Termin:
I Turnus: 22.01.2018 - 26.01.2017 w godz. 9:00 – 13:00 lub 10:00 – 14:00.
II Turnus: 29.01.2018 – 02.02.2018 w godz. 9:00 – 13:00 lub 10:00 – 14:00 .
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych – 36 (I turnus – 18, II Turnus –
18).
2) Kolonie letnie - Dzieci podczas kolonii letnich aktywnie spędzały czas w Górach
Świętokrzyskich, zwiedzały Bazylikę oraz Klasztor na Świętym Krzyżu,
Świętokrzyski Park Narodowy, zamki Krzyżtopór oraz Ujazd, górę Łysicę,
miejscowości Sandomierz, Opatów, Bodzentyn oraz Energetyczne Centrum Nauk
w Kielcach. Przeprowadzono również zajęcia
sportowe na basenie „Pływalnia
Rawszyzna” w Ośrodku Świętokrzyskim. Na miejscu dzieci uczestniczyły w zajęciach
profilaktycznych, grach i zabawach terenowych, ognisku oraz zajęciach sportowych.
Termin: 06.07.2018 r. – 15.07.2018 r.
Ilość dzieci uczestniczących w koloniach: 24.
3) Letnie Warsztaty Profilaktyczne - Dzieci aktywnie spędzały czas na: zajęciach
profilaktycznych, integracyjnych oraz plastycznych („Festiwal Barw”) w Ośrodku
Psychoedukacji, kręgielni, plaży miejskiej, boisku typu orlik - SP 5 (dni sportu), grach
terenowych. Ponad to wycieczki autokarowe do Torunia (Planetarium oraz wystawy
interaktywne) oraz Gdańska (ZOO). Przeprowadzono również spotkania edukacyjne
dot. „Bezpiecznych wakacji" z dzielnicowymi KPP Iława.
Termin:
I Turnus: 17.07.2018 – 27.07.2018 w godz. 10:00 – 14:00
II Turnus: 20.08.2018 – 31.08.2018 w godz. 10:00 – 14:00
Ilość dzieci uczestniczących w warsztatach – 40 (I Turnus – 20, II Turnus - 20)
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4) Prowadzenie naboru oraz rekrutacji na I turnus półkolonii letnich „Wakacje
z wiatrem”, realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych w ramach
zadania publicznego "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych
z elementami sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie
żeglarstwa i kajakarstwa. Termin półkolonii: 20-31.08.2018 r.
Ilość dzieci zakwalifikowanych na zajęcia: łącznie 20.
•

Centrum aktywności lokalnej

Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Iławy, Ośrodek Psychoedukacji
przygotował wspólnie z firmą AD REM wniosek o dofinansowanie projektu
współfinansowanego z EFS w Ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego. Projekt w ramach Działania11.2"Ułatwienie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym."Poddziałanie11.2.3"Ułatwienie
dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty
konkursowe";
Tytuł projektu:"Aktywni rodzice, aktywne dziecko".
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 279 500.00 zł
Realizacja projektu w roku 2019.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE
W INNYCH PLACÓWKACH /Profilaktyka problemów uzależnień od alkoholu,
narkotyków i innych zachowań ryzykownych/
•

Zajęcia profilaktyczne realizowane przez pracowników Ośrodka Psychoedukacji.

1) Profilaktyka w przedszkolach - prowadzenie warsztatów w przedszkolach:
a) „Słucham, myślę, rozumiem i czuję” - godzinne warsztaty poświęcone omówieniu
tematu emocji, uczeniu się właściwego rozpoznawania ich, nazywania i wyrażania.
W zajęciach uczestniczyło łącznie 42 osoby (2 spotkania).
2) Profilaktyka w szkołach - prowadzenie warsztatów w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych :
a) „Poznajmy się lepiej” 2 godzinne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze
integrujące grupę poprzez zabawowe formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z
działalnością Ośrodka oraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
W zajęciach uczestniczyło łącznie 587 osób (28 spotkań).
b) „Stop cyberprzemocy” – 2 godzinne zajęcia prezentujące zjawisko cyberprzemocy,
wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z urządzeń
multimedialnych, odpowiedniego reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
W zajęciach uczestniczyło łącznie 499 osób (22 spotkań)
c) „Agresja w nas i wokół nas” (Przemoc. Tolerancja) – 2 godzinne zajęcia dotyczące
przemocy rówieśniczej, kształtowania umiejętności radzenia sobie ze złością,
podstaw zachowań asertywnych. Poznanie i zrozumienie mechanizmów
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3)

4)

5)

6)

odpowiedzialnych za trudności w kontrolowaniu impulsów. W zajęciach
uczestniczyło łącznie 696 osoby (33 spotkania).
d) „Jedno życie. Jedna szansa” – godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu
dopalaczy oraz innych używek. W zajęciach uczestniczyło łącznie 789 uczniów
(37 spotkań).
e) "Zajęcia profilaktyczne dotyczące profilaktyki palenia wyrobów tytoniowych"
– godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu palenia papierosów oraz
e-papierosów wśród młodzieży. W zajęciach uczestniczyło łącznie 89 uczniów
(4 spotkania).
Prowadzenie warsztatów w szkołach ponadpodstawowych m.in.:
a) Zajęcia profilaktyczne dotyczące spektaklu „Narkomanka” – godzinne zajęcia
poświęcone omówieniu tematu narkotyków na podstawie spektaklu z Anną
Samusionek w roli głównej. W zajęciach uczestniczyło łącznie 419 osób (20 klas).
b) Zajęcia profilaktyczne dotyczące konfliktów – godzinne zajęcia poświęcone
omówieniu tematu rozwiązywania konfliktów. W zajęciach uczestniczyło łącznie
147 osób (7 klas).
c) „Jedno życie. Jedna szansa” – godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu
dopalaczy oraz innych używek. W zajęciach uczestniczyło łącznie 559 osób
(27 klas).
Wspieranie Klubu Harcerskiego poprzez: umożliwienie korzystania z sal Ośrodka
i sprzętu oraz pomieszczeń należących do ITBS-u, dofinansowanie zajęć
profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych metodą harcerską skierowanych
do dzieci i młodzieży z Hufca ZHP Iława.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - w drodze konkursu ofert na wsparcie
zadania publicznego, który obejmował: zorganizowanie dzieciom, młodzieży oraz
dorosłym z grup podwyższonego ryzyka dodatkowych możliwości aktywnego
spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim nauki
uniwersalnych umiejętności społecznych, przeciwdziałanie sięganiu po środki
psychoaktywne oraz psychoedukacji dotacje otrzymały:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko Gminny w Iławie, ul. Chełmińska
1, 14-200 Iława, nazwa zadania: Prowadzenie zajęć letnich profilaktycznowychowawczych dla dzieci z terenu miasta Iławy, p.n.: „Wakacyjne przygody”
- dotacja: 4 000,00 zł.
b) Stowarzyszenie Sportów Wodnych ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława, nazwa
zadania: Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych z elementami
sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie żeglarstwa
i kajakarstwa, p.n.: „Wakacje z wiatrem” - dotacja: 4 000,00 zł.
c) Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego, ul. Chełmińska 1, 14-200
Iława, nazwa zadania: Działania profilaktyczno-wychowawcze dla dorosłych na
rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej na temat zdrowego stylu życia
bez środków psychoaktywnych, p.n.: „Żyj aktywnie bez używek” - dotacja:
3 000,00 zł.
Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych i z Inkubatorem
Przedsiębiorczości Społecznej: m.in. poradnictwo i szkolenia w zakresie tworzenia
projektów dla organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki
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zachowań ryzykownych. Prowadzenie bieżących konsultacji w zakresie pisania
wniosków w/w obszarze. Bieżący monitoring ofert i konkursów ogólnopolskich
i międzynarodowych w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych i profilaktyki
społecznej.
7) Udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym - Monodram "Narkomanka"
wykonany przez aktorkę p. Annę Samusionek z oprawą muzyczną Janusza Yaniny
Iwańskiego. Spektakl skierowany do uczniów z klas gimnazjalnych z terenu Iławy.
06.04.2018 r. - udział ok.220 osób.
8) Przekazywanie materiałów profilaktycznych do iławskich szkół i instytucji.
9) Realizacja
Programu Profilaktycznego"Jaś i Małgosia na tropie" Po przygotowaniu i przeszkoleniu 14 realizatorów (nauczycieli z iławskich
podstawówek i pracowników OPPUiPR) w 2017 r., program profilaktyczny rekomendowany Domowi Detektywi - "Jaś i Małgosia na tropie" realizowany był przez
8 nauczycieli w klasach piątych. W okresie: styczeń - maj 2018 w programie wzięło
udział: 182 uczniów oraz 143 rodziców.
10) Realizacja projektu "Silniejsi Rodzice – Zdrowsze Społeczeństwo” – od września
2016r. Urząd Miasta Iławy wspólnie z sześcioma partnerami z Europy: Hiszpanią,
Danią, Chorwacją, Rumunią, Włochami oraz Turcją realizował projekt Erasmus+
o nazwie StrongerParents – HielthierCommunities (Silniejsi rodzice – zdrowsze
społeczeństwo). Projekt miał na celu wzrost umiejętności rodzicielskich poprzez szereg
warsztatów i form spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz zaoferowanie rodzicom
nowoczesnych technologicznie narzędzi profilaktycznych (aplikacja na smartfona
i tablet, gra online, przewodnik
11) Realizacja Projektu „Wychowanie - sztuka i wyzwanie” - współpraca
ze Stowarzyszeniem "Przystań - realizacja projektu partnerskiego "Wychowanie sztuka i wyzwanie", projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Celem projektu
„Wychowanie - sztuka i wyzwanie”, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
„Przystań”, jest wzrost umiejętności wychowawczych rodziców oraz wzrost umiejętności
osobistych i społecznych rodziców i dzieci uczestniczących w projekcie.
Ilość uczestników: 20 osób dorosłych oraz 16 dzieci.
Czas realizacji: listopad 2017 - czerwiec 2018
12) Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z następującymi podmiotami: Sąd Rejonowy w Iławie, Komenda

Powiatowa Policji w Iławie, szkoły iławskie, Iławskie Centrum Kultury, Iławskie
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Powiatowe Centrum Rozwoju
Edukacji w Iławie, organizacje pozarządowe z terenu miasta Iławy, Starostwo
Powiatowe w Iławie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie, Oddział Leczenia
Uzależnień w Iławie, Poradnia Leczenia Uzależnień w Iławie, Fundacja „Dajemy
Dzieciom Siłę” w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku Filia w Iławie, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Polskie
Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie, Civitas
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Christiana w Iławie, Kluby i grupy samopomocowe – AA, Al-Anon, DDA, Kościoły
różnych wyznań, Sanepid oraz PCK – koło w Iławie i inne.
•

Dofinansowanie zadań Profilaktycznych w MOPSIKU

1) Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w Mopsiku .
2) Prowadzenie dodatkowych zajęćprofilaktyczno-wychowawczych:
a) realizacja "półzimowiska" w okresie przerwy zimowej skierowanych do dzieci
i młodzieży z terenu miasta Iławy (22.01.2018r. – 02.02.2018r.) - w tym
jednodniowa wycieczka do Aquaparku w Redzie w dniu 31.01.2018
(43 uczestników).
b) realizacja "półkolonii letnich" w okresie wakacji skierowanych do dzieci
i młodzieży z terenu miasta Iławy (I turnus 01.08.2018r. – 14.08.2018r.
45 uczestników; II turnus 16.08.2018r. – 29.08.2018r. 42 uczestników).
3) Zakup m.in. art. spożywczych i papierniczych na potrzeby Świetlicy Środowiskowej
Mopsik
4) Kolonie letnie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z MOPSIK. Prowadzenie naboru
i rekrutacji do udziału w koloniach letnich. Do udziału w koloniach zakwalifikowano
dzieci i młodzież systematycznie uczestniczącą w zajęciach w MOPSIKU z rodzin
objętych pomocą MOPS-u. Kolonie odbyły się w Białym Dunajcu w okresie:
12.07.18–20.07.2018 r.
Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna:
3 wychowawców. Łączniewzięło udział 30 dzieci. Organizator: Biuro Turystyczno
TRAMP Kazimierz Milewski Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury 1.
5) W okresie wiosennym 12 podopiecznych Świetlicy Środowiskowej MOPSIK
uczęszczało na basen. Zajęcia były realizowane w ramach projektu Programu
Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
6) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono dla podopiecznych Świetlicy
Środowiskowej Mopsik oraz Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej paczki
świąteczne, które zostały sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława (41 paczek).

SZKOLENIA, KONFERENCJE, KAMPANIE

•

Kampanie informacyjne

1) „Aktywnie i zdrowo” to kampania edukacyjna, której celem jest popularyzacja
zdrowego stylu życia z wykorzystaniem aktywności fizycznej. Kampania ma zwrócić
uwagę na aktywne spędzanie czasu wolnego, zdrowy styl życia, zmniejszenie ilość
negatywnych zachowań i nawyków szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza nadużywania
substancji
psychoaktywnych.
W
ramach
realizowanej
kampanii,
od stycznia 2018 r. współorganizowano lub wsparto następujące działania:
a) 25 marca 2018 r. - Finał rodzinnego turnieju e-sportów FIFA 2018 – Ośrodek
Psychoedukacji, udział 200 osób,
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b) 29 kwietnia 2018 r. - „Rodzinny Wyścig Pięciu Jezior” - MTB Maraton
Rowerowy, udział 58 osób,
c) 3 czerwca 2018 r. - „Iławski Dzień Dziecka - Witajcie w naszej bajce…”, udział
ok. 300 osób,
d) 10 czerwca 2018 r. - „Wędkarski Dzień Dziecka”,
e) 28 lipiec 2018 r. „Spotkanie z naturą” artystyczny piknik rodzinny nad Iławką,
udział około 70 osób,
f) 1 lipiec – 31 sierpień 2018 r. Organizacja półkolonii dla dzieci, łącznie udział wzięło
40 dzieci: zajęcia aktywizujące w zakresie żeglarstwa i kajakarstwa. Zajęcia dzięki
realizacji zadań publicznych, realizatorami były organizacje pozarządowe:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Sportów Wodnych.
g) 9 września 2018 r. „Iławski Półmaraton La Rive” bieg pn. „Ja Tez Lubię biegać”,
h) 8 grudnia 2018 r. „Mikołajkowa fabryka niespodzianek” udział 70 osób, rodzice z
dziećmi .
2) Nadzór nad zbiorem oraz rozpowszechnianie materiałów publikacji, ulotek, plakatów,
itp. o tematyce profilaktyczno - wychowawczej niezbędnej do prowadzenia działań
profilaktycznych, szkoleń oraz warsztatów.
•

Szkolenia, warsztaty i konferencje

1) Udział w seminarium poświęconym problemom związanym z narkotykami i Nowymi
Substancjami Psychoaktywnymi w tym "dopalaczami", 28.02.018 r. - 1 osoba.
2) Udział w szkoleniu "Zmiana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości", 30.01.2018 2osoby.
3) Udział w szkoleniu "Kwestie sporne w procedurze NK", 13.02.2018 - 2 osoby.
4) Udział w spotkaniu dotyczącym pozyskiwania środków zewnętrznych z podziałania
11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem
lokalnym - projekty konkursowe, 22.02.2018 - 3 osoby.
5) Zorganizowanie spotkania zespołu ds. monitoringu zachowań ryzykownych /alkohol,
narkotyki, nsp, hazard, przemoc/ i współpracy w zakresie profilaktyki - 08.03.2018.
6) Udział w posiedzeniu Zespołu ds. monitorowania realizacji "Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko - Mazurskim na
lata 2019-2020, 9.04.2018 - udział 1 osoby.
7) Udział w Wiosennej naradzie pełnomocników / koordynatorów ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień, 24-25.05.2018 - 1 osoba.
8) Zorganizowanie szkolenia "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie". Szkolenie skierowane
do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi,
30.05.2018 r. – udział – 24 osoby
9) Udział w szkoleniu "Wzmocnienie kompetencji członków MKRPA pracujących
w grupach roboczych ZI w oparciu o budowanie współpracy z instytucjami oraz
omówienie zmian wprowadzonych w 2018 r. do ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi", 12-13.06.2018 - udział 1 osoby.
10) Zorganizowanie spotkania zespołu ds. monitoringu zachowań ryzykownych /alkohol,
narkotyki, nsp, hazard, przemoc/ i bieżącej współpracy w zakresie profilaktyki
zachowań ryzykownych - 20.06.2018.
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11) Udział w bezpłatnym szkoleniu metodą warsztatową dot. „Prowadzenia rozmów
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami ją stosującymi” organizowanym
przez ROPS UMW w Olsztynie. Szkolenie było skierowane do osób pracujących
w zespołach interdyscyplinarnych oraz realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”,
19-21.09.2019 – 1 osoba,
12) Zorganizowanie szkolenia skierowanego dla sprzedawców napojów alkoholowych
z terenu miasta Iławy, 10.10.2018 – 20 osób,
13) Uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii społecznej „#Nierozerwalni”, Kampania
ma na celu pokazać, że silne więzi z rodzicami są najważniejszym czynnikiem
chroniącym dzieci przed podejmowanie zachowań ryzykownych a zwłaszcza sięganiem
po alkohol i narkotyki.
14) Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Krzywo weszło – zmień ustawienia”.
Celem kampanii jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie
na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji
psychoaktywnych, listopad i grudzień.
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:
przyjmowania wniosków o obowiązkowym leczeniu odwykowym, motywowania do leczenia,
kierowania na badania do biegłych sądowych w celu ustalenia diagnozy dot. Zespołu
Uzależnienia od Alkoholu, przekazywania spraw do Sądu. Celem działań profilaktycznych
MKRPA jest również między innymi stopniowe ograniczanie spożywania napojów
alkoholowych poprzez ograniczanie dostępności. Dostępność napojów alkoholowych określa
między innymi ilość punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Działania:
• Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Iławie
W związku z wejściem w życie 9 marca 2018 r. nowelizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, MKRPA przygotowała:
1) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 20 m od obiektów użyteczności publicznej traktowanych, jako chronione.
Odległość zwiększono o 5 m.
2) projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta Iławy. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych została ustalona łącznie na poziomie 425 zezwoleń z podziałem na:
a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży – 140 zezwoleń
b) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży – 285 zezwoleń
Podział według rodzaju napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3:
a) 160 zezwoleń - do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) 135 zezwoleń - powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem
piwa)
c) 130 zezwoleń - powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.
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Maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uległy zmniejszeniu,
co jest zgodne z polityką ograniczania dostępności do napojów alkoholowych.
Rzeczywiste ograniczenie dostępności alkoholu jest jeszcze większe, jeśli się uwzględni
terminy uchwalenia poprzednich uchwał dotyczących liczby zezwoleń. Uchwały
zostały przyjęte w 1993 i 2003 roku, gdy infrastruktura i liczba mieszkańców Iławy
były zdecydowanie mniejsze.
•

Zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu. W terminie 02.01 – 31.12.2018
odbyło się 12 posiedzeń MKRPA.

1) Do MKRPA w okresie 02.01 – 31.12.2018 r. wpłynęło 35 wniosków, w tym:
a) 4 wnioski złożyli Kuratorzy Sądowi w Iławie
b) 6 wnioski złożyła Komenda Powiatowa Policji w Iławie
c) 4 wnioski złożył Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy,
d) 1 wniosek złożył pracownik MOPS
e) 20 wnioski złożyli członkowie rodziny,
2) MKRPA na prośbę Sądu rozpatrzyła i złożyła 3 wnioski o zmianę sposobu leczenia
wobec osób, których Sąd wcześniej zobowiązał do leczenia ambulatoryjnego (zmiana
na stacjonarny).
3) Liczba wniosków związanych z uzależnieniem od alkoholu i/lub narkotyków
(uzależnienia krzyżowe) rozpatrywanych w roku 2018 - łącznie 58 / 35 z roku
bieżącego pozostałe z lat wcześniejszych/
4) Na badanie do biegłych sądowych skierowano 17 osób:
5) Do Sądu złożono 16 wniosków:
W związku ze składanymi wnioskami do Sądu Rejonowego w Iławie III Wydział Rodzinny
i Nieletnich, w posiedzeniach Sądu biorą udział członkowie MKRPA.
•

Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.

1) Przeprowadzenie kontroli i obserwacji w godzinach wieczornych, punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Iławy: W okresie od stycznia do grudnia
2018 roku odbyło się 6 obserwacji punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych w Iławie.
2) Przeprowadzanie kontroli i oględzin lokali w zakresie zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z obowiązującą uchwałą Rady
Miejskiej w Iławie - przygotowywanie opinii MKRPA jako obligatoryjnego dokumentu
przy ubieganiu się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu: W okresie od stycznia do
grudnia 2018 roku MKRPA wydała 15 pozytywnych postanowień dotyczących opinii
o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
z uchwałami Rady Miasta. Przeprowadzono 15 kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w związku z wygaśnięciem pozwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych lub otwarciem nowych punktów. Kontrole przeprowadzali członkowie
MKRPA w Iławie. Podczas kontroli sprzedawcy i właściciele zostali pouczeni
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o konieczności przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a) informowano o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim, na kartki od rodziców,
oraz nietrzeźwym;
b) informowano o planowanych kontrolach w zakresie zgodności złożonych
oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz w zakresie przestrzegania zasad
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
c) możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń dla właścicieli i sprzedawców
z zakresu przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności dotyczących
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym i „pod zastaw”.
3) Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe
oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Szkolenie było częścią
działań podejmowanych przez Urząd Miasta Iławy na rzecz ograniczenia dostępu osób
nieletnich do substancji psychoaktywnych. Głównym celem było wskazanie możliwości
skutecznego egzekwowania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
osobom nieuprawnionym. Udział w szkoleniu był bezpłatny i stanowił możliwość
podniesienia wiedzy i świadomości pracowników w zakresie regulacji prawnych. W
szkoleniu wzięło udział łącznie 20 osób.
4) W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania punktu
sprzedaży napojów alkoholowych 26 września 2018r. MKRPA zorganizowała
spotkanie, w którym udział wzięli: właściciel punktu, prawnicy OPPUiPR i MKRPA,
dzielnicowy, pracownik UM Iławy oraz przedstawiciele MKRPA. Spotkanie miało na
celu poinformowanie właściciela sklepu o konsekwencjach prawnych związanych z
nieprzestrzeganiem zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o
art. 18 ust. 10 oraz 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
WNIOSKI
1. W 2018 roku z reguły nie stwierdzano istotnych różnic w poziomie wskaźników
rozpowszechnienia używania ze względu na płeć. Jedynym wyjątkiem był wskaźnik
używania jakichkolwiek środków narkotyzujących w ostatnim roku: dla chłopców wynosił on
21%, a dla dziewcząt - 11% ".
2.Po gwałtownym wzroście, w okresie 2012-2018 odnotowano spadek poziomu używania
jakichkolwiek narkotyków z 26% do 15%
3. Skutecznie ograniczono dostęp młodzieży do dopalaczy, o czym świadczą bardzo niskie
wskaźniki ich rozpowszechnienia (2-4%).
4. Należy kontynuować prace zespołu przy Burmistrzu Miasta d.s monitoringu zachowań
ryzykownych/alkohol, narkotyki, nsp, hazard, przemoc/ i współpracy w zakresie profilaktyki
z udziałem KPP,Urzędu Celnego, Sanepidu, MKRPA .
5. Należy kontynuować działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, zwiększyć
ilość działań szkoleniowych skierowanych do nauczycieli i edukacji skierowanej do
rodziców.
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6. W 2018 nastąpił wzrost dostępności alkoholu i narkotyków mierzony łatwością zakupu i
uczestniczeniem w spotkaniach towarzyskich gdzie pito alkohol lub brano narkotyki,w
związku z powyższym należy :
• Przeprowadzić analizę sytuacji dotyczącej dostępności w Iławie alkoholu i
narkotyków, z udziałem m.in. KPP , Urzędu Celnego, Sanepidu i innych.
• Przeanalizować wspólnie z Radą Miasta zasadność wprowadzenia na terenie Iławy
zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych - takie rozwiązanie umożliwia
nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 2018 roku.
• Zwiększyć ilość działań profilaktycznych, edukacyjnych na temat zachowań
ryzykownych i przyczyn sięgania po środki psychoaktywne skierowanych do
rodziców.
• Zwiększyć ilość działań szkoleniowych i edukacyjnych skierowanych do
sprzedawców i właścicieli sklepów i lokali sprzedających i podających alkohol.
Zwiększyć ilość kontroli i obserwacji sklepów nocnych i lokali .

6.2.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dynamikę zmian w pomocy społecznej, w szczególności liczby osób korzystających
z pomocy społecznej, form wsparcia, zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia
przedstawia poniższe zestawienie, przygotowane na podstawie ocen zasobów pomocy
społecznej za rok 2016 i 2017.
Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Wyszczególnienie
Rok 2015
Mieszkańcy (w osobach)
ogółem
33.344
Rynek pracy
bezrobotni ogółem
736
Infrastruktura społeczna
liczba mieszkań komunalnych w
898
zasobie gminy
liczba żłobków
3
liczba przedszkoli
13
liczba świetlic i klubów dla dzieci i
9
młodzieży
liczba klubów i innych miejsc spotkań
5
dla seniorów
Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Wyszczególnienie
Rok 2015

liczba osób

Rok 2016
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Rok
2018

33.174

33.128

32.511

669

540

538

875

871

844

3
13
10

2
13
9

2
12
9

2

3

3

Rok 2016

Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia
3.268
3.086
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie
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Rok 2017

Rok 2017

3.040

Rok
2018
4.555

liczba osób
1.678
1.680
1.572
w
tym:
osoby
długotrwale
1.018
1.009
957
korzystające
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne
liczba osób ogółem
934
927
852
liczba rodzin
901
896
836
liczba osób w rodzinach
2.138
2.005
1.843
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne
liczba osób ogółem
869
889
878
liczba rodzin
627
648
657
liczba osób w rodzinach
1.589
1.557
1.535
Powody udzielenia pomocy i wsparcia
Ubóstwo
liczba rodzin
685
709
665
liczba osób w tych rodzinach
1.668
1.626
1.489
Bezrobocie
liczba rodzin
475
413
371
liczba osób w tych rodzinach
1.275
1.031
899
Niepełnosprawność
liczba rodzin
586
608
603
liczba osób w tych rodzinach
1.145
1.149
1.096
Długotrwała lub ciężka choroba
liczba rodzin
754
798
811
liczba osób w tych rodzinach
1.474
1.475
1.452
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
liczba rodzin
313
282
267
liczba osób w tych rodzinach
1.036
921
864
Alkoholizm
liczba rodzin
55
67
64
liczba osób w tych rodzinach
99
106
105
Narkomania
liczba rodzin
3
5
4
liczba osób w tych rodzinach
4
5
4
Potrzeba ochrony macierzyństwa
liczba rodzin
150
138
168
W tym: wielodzietność
liczba rodzin
54
50
77
Bezdomność
liczba rodzin
52
70
63
liczba osób w tych rodzinach
56
73
65
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
liczba rodzin
19
25
24
liczba osób w tych rodzinach
21
36
29
Zdarzenie losowe
liczba rodzin
2
1
0
liczba osób w tych rodzinach
2
1
0
Klęski żywiołowe i ekologiczne
liczba osób
0
0
0
Sieroctwo
liczba rodzin
4
5
5
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1.562
882

832
809
1.779
850
630
1.472

615
1.292
347
780
566
996
814
1.400
257
824
58
90
7
7
161
71
64
68
20
23
2
2
0
3

liczba osób w tych rodzinach

10
14
21
11
Przemoc w rodzinie
liczba rodzin
10
5
3
1
liczba osób w tych rodzinach
20
6
7
3
Ochrona handlu ludźmi
liczba rodzin
0
0
0
0
Usługi pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze ogółem
liczba osób
129
177
180
199
liczba świadczeń
54.782
52.080
69.662
67.587
kwota świadczeń w złotych
1.069.427
1.257.835
1.578.673 1.835.500
W tym: specjalistyczne
liczba osób
8
9
9
10
liczba świadczeń
244
327
278
769
kwota świadczeń w złotych
29.148
43.715
47.361
51.936
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
liczba osób
6
13
12
14
liczba świadczeń
3.292
4.048
4.925
3.891
kwota świadczeń w złotych
67.738
107.026
158.537
131.124
Poradnictwo specjalistyczne
liczba rodzin
800
729
594
460
liczba osób w tych rodzinach
800
729
594
460
Praca socjalna
liczba rodzin
2.125
2.083
2.085
2.121
liczba osób w tych rodzinach
5.255
4.884
4.902
4.961
Interwencja kryzysowa
liczba rodzin
0
0
0
0
liczba osób w tych rodzinach
0
0
0
0
Kontrakt socjalny
liczba
zawartych
kontraktów
0
114
152
159
socjalnych
Projekt socjalny
liczba zrealizowanych projektów
0
0
0
0
socjalnych
liczba osób objętych projektami
0
0
0
0
socjalnymi
Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Wyszczególnienie
Rok 2015

Rok 2016

Ośrodki wsparcia - ogółem
liczba placówek
1
1
liczba miejsc w placówkach
65
65
W tym: środowiskowe domy samopomocy
liczba placówek
0
0
liczba miejsc w placówkach
0
0
Dzienne domy pomocy
liczba placówek
1
1
liczba miejsc w placówkach
65
65
Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych
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Rok 2017

Rok
2018

1
65

1
65

0
0

0
0

1
65

1
65

liczba placówek
liczba miejsc w placówkach

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
Kluby samopomocy
liczba placówek
0
0
liczba miejsc w placówkach
0
0
Domy pomocy społecznej
liczba placówek
0
0
liczba miejsc w placówkach
0
0
Mieszkania chronione ogółem
liczba placówek
1
1
liczba miejsc w placówkach
3
3
Ośrodki interwencji kryzysowej
liczba placówek
0
0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
liczba placówek
0
0
Placówki wsparcia dziennego
liczba placówek
1
1
liczba miejsc w placówkach
40
40
Centrum integracji społecznej
liczba placówek
0
0
liczba uczestników zajęć
0
0
Klub integracji społecznej
liczba placówek
1
2
liczba uczestników zajęć
35
134

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

1
3

0

0

0

1

1
45

1
40

0
0

0
0

2
172

2
81

Ogrzewalnie
liczba placówek
liczba miejsc w placówkach

Realizacja zadań własnych gminy:
Lp.

Rozdział

Rodzaj wydatku

Wydatki w zł. i gr.

Razem zadania własne gminy (suma poz. 2 - 20)

10 831 691,87

w tym dotacja z budżetu państwa:

2 983 037,03

1
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2

85154

11 869,49
(podwieczorki w Świetlicy „Mopsik” i MKIS)

3

85202

Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

4

85203

Ośrodek Wsparcia + DDPS

963 113,28

5

85504

Wspieranie rodziny – piecza zastępcza

239 426,64

6

85213-d

7

85214

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od
świadczeniobiorców z pomocy społecznej (dotacja
100%§2030)
Zasiłki i pomoc w naturze + pogrzeb
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1 424 106,25

72 964,34

446 290,50

8

85214

9

85214-d

10

85215

11

85216-d

Zasiłki okresowe - wkład własny gminy

131 197,89

Zasiłki okresowe - dotacja§ 2030

588 718,00

Dodatki mieszkaniowe

367 307,37

Zasiłki stałe – dotacja100% § 2030

814 934,13
2 529 083,76

Utrzymanie Ośrodka (w tym: wynagrodzenia
12

85219

z
pochodnymi + wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie
kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą – 3.000
zł)

w tymdotacja §2030
550 426,99

13

85220

Mieszkanie chronione

11 262,98
1 835 499,74

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki
zatrudnione w MOPS (wynagrodzenia z pochodnymi +
środki czystości, woda, fartuchy, klapki, rękawiczki jednorazowe,
ręczniki itp. tj. 1.763.777,34 zł) w tym:
-Program 75+ kwota – 5.837 zł (dotacja)

14

85228

-Program 75+ kwota – 5.837 zł (wkład własny)
-Program Teleopieka kwota – 6.446,86 zł (dotacja)
-Program Teleopieka kwota – 6.521,87zł (wkład własny)
-Program Asystent Rodziny 2018 – 47.079,67 zł (wkład własny –
dofinansowanie do wynagrodzeń)

Razem dotacja:
12 283,86

Program rządowy „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” dotacja §2030

632 435,31

Program rządowy „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” wkład własny gminy

271 043,71

15

85230-d

16

85230

17

85295

Prace społecznie użyteczne (w tym badania – 530,00 zł) –

18

85295

Klub Integracji Społecznej i MKIS - utrzymanie

19

85415-d

Pomoc materialna dla uczniów - dotacja§ 2030

311 274,40

20

85415

Pomoc materialna dla uczniów - wkład własny
gminy

77 818,60

wkład własny gminy 40% (40.780,36 zł) + PUP 60% (59.853,84 zł)

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 60

100 634,20
2 711,28

Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej
Iława na lata 2016 – 2025
Priorytet I. Aktywizacja zawodowa i rozwój przedsiębiorczości
Cel strategiczny 1. Poprawa zdolności mieszkańców do podejmowania pracy najemnej lub
pracy na własny rachunek, w tym w sektorze ekonomii społecznej
Priorytet jest realizowany w bardzo szerokim zakresie. Różne instytucje i organizacje
podejmują różnorakie inicjatywy, realizują projekty i programy, dzięki którym zwiększa się
zdolność mieszkańców Gminy Miejskiej Iława do podejmowania pracy. Inicjatywy
te przekładają się także na liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Iławie, która od 2016 roku spada.
W okresie od sierpnia do grudnia 2018 r. MOPS w Iławie w partnerstwie z Bankiem
Żywności w Olsztynie, który jest beneficjentem, realizował projekt pn. „Aktywni
i kompetentni w Iławie” w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 – Włączenie
społeczne, Działania RPWM.11.01.00 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,
Poddziałania RPWM.11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
na
lata
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego
w okresie sierpień 2018 r. – lipiec 2019
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych
ryzykiem ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, zamieszkałych na terenie Iławy.
Na poprawę swojej sytuacji społecznej i zawodowej mają szanse 23 osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 64 roku życia. Uczestnicy
projektu skorzystają z porad, szkoleń, kursów oraz wsparcia socjalnego, dzięki którym łatwiej
znajdą pracę lub poprawią swoją sytuację życiową.
W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 22 osoby dorosłe, w wieku produkcyjnym,
zamieszkujące na terenie miasta Iława.
Zadania realizowane w ramach projektu to:
➢
indywidualna ścieżka reintegracji (wsparcie indywidualne dla każdego uczestnika
a zależności od jego predyspozycji, problemów, potrzeb – psychologa, brokera
edukacji i pracownika socjalnego) – 22 osoby;
➢
indywidualne zajęcia aktywizujące – 22 osoby (poradnictwo specjalistyczne –
psycholog, indywidualne konsultacje z brokerem edukacji, praca socjalna
2 pracowników socjalnych MOPS).
Projekt nadal jest realizowany i zakończy się w lipcu 2019 r. Obecnie w działaniach
projektowych biorą udział 23 osoby. Zajęcia od stycznia 2019 r. odbywają się w budynku
Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Wiejskiej 2D. W 2018 r. odbywały się w budynku
Ośrodka przy ulicy Obrońców Westerplatte 5.
W celu aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w 2018r. (podobnie jak w latach poprzednich) zostało zawarte
porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Starostą
Iławskim a Gminą Miejską Iława. W porozumieniu zaplanowano pracę dla 44 podopiecznych
MOPS (2017 r.- 52). Zostali oni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Iławie oraz w 14 instytucjach użyteczności publicznej (tj. miejskich szkołach i
przedszkolach, ICSTiR, Miejskiej Bibliotece Publicznej, ICK oraz w OPPUiPR). Okres
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zatrudnienia obejmował 12.02.2018 r. - 31.12.2018 r. W trakcie realizacji prac społecznie
użytecznych zostały również podpisane aneksy do porozumienia i liczba skierowanych
podopiecznych wzrosła do 56.
W następnych latach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie planuje realizację
kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
ukierunkowanych na aktywizację zawodową klientów pomocy społecznej. Pierwszy wniosek
zostanie złożony w pierwszym półroczu 2019 r. Projekt będzie zakładał między innymi udział
w zajęciach reintegracji społeczno – zawodowej w Klubie Integracji Społecznej działającym
przy Ośrodku. Poza tym MOPS wzmacnia współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
w Iławie w zakresie aktywizacji wspólnych klientów.
Priorytet II. Wsparcie dzieci, rodziców i całych rodzin
Cel strategiczny 2. Wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
oraz zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju.
Priorytet jest realizowany w szerokim zakresie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iławie oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe pracujące na rzecz dzieci, rodziców
i całych rodzin.
W okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
kontynuował realizację projektu konkursowego pn. „Iławski Model Wsparcia Rodziny”,
w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie oraz
Stowarzyszeniem HUMANEO z Nowego Sącza. Projekt był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano drugą
edycję projektu, w której udział wzięło 28 rodzin (106 osób w rodzinach, w tym 42 osoby
dorosłe i 64 dzieci).
Łączna wartość projektu w 2018 roku to 291.628,98 zł, a wkład własny Gminy Miejskiej
Iława wyniósł 39.526,43 zł (to zasiłki celowe i celowe specjalne z pomocy społecznej
wypłacane uczestnikom projektu). Natomiast dofinansowanie z EFS wyniosło 252.102,55 zł.
Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa
i wykluczenia społecznego, poprzez objęcie usługami wspierającymi wypełnianie funkcji
opiekuńczo-wychowawczej.
Zadania zrealizowane w ramach projektu to:
• praca socjalna – objęte były przez pracowników socjalnych wszystkie rodziny,
z którymi zawarto kontrakty socjalne;
• asystentura rodziny – asystent rodziny wspierał 13 rodzin (54 osoby w rodzinach,
w tym 33 dzieci) o bardzo skomplikowanej sytuacji rodzinnej i życiowej
(wynagrodzenie asystenta rodziny było finansowane z dotacji);
• ścieżka wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych – we wszystkich treningach udział wzięły
24 osoby dorosłe:
- trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich,
- trening kompetencji życiowych,
- trening kompetencji rodzicielskich,
- doradztwo indywidualne (psycholog – ze specjalistą spotykały się 24 osoby dorosłe,
• Akademia Rodziny – zadanie było realizowane poprzez:
- Czterodniowy wyjazd integracyjno - edukacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego
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w Pieckach (wzięły w nim udział 44 osoby, w tym 30 dzieci), w czasie, którego
przeprowadzono: zajęcia warsztatowe dotyczące etapów rozwojowych dziecka, okresu
dorastania, komunikacji w rodzinie, zaburzeń i radzenia sobie z emocjami, integracji
i więzi w rodzinie, elementy treningu zastępowania agresji oraz zajęcia dla dzieci
z animatorem w czasie pobytu rodziców na zajęciach (zabawy muzyczne,
zręcznościowe, plastyczne);
- Piknik rodzinny (wszyscy uczestnicy).
Cały projekt był realizowany przez okres od 1.05.2017 r. do 31.08.2018 r., a jego łączna
wartość wyniosła 504.948,94 zł, w tym wkład własny gminy stanowiła kwota 76.680 zł
Łącznie w działaniach projektu wzięło udział 41 rodzin (161 osób).
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi priorytetowej 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Działanie 11.2: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej,
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym”,
Poddziałanie 11.2.3: „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji
ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie świadczy na rzecz rodzin wsparcie asystentów
rodziny. W 2018 r. otrzymano z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotację
celową w wysokości 44.952 zł w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej”, a dofinansowanie z Funduszu Pracy wyniosło 17.679 zł Łączny koszt projektu
wyniósł 109.710,67 zł, a wkład własny gminy stanowiła kwota 47.079,67 zł Środki w ramach
projektu umożliwiły dofinansowanie wynagrodzeń czterech asystentów rodziny na okres
od stycznia do grudnia, którzy objęli swoim wsparciem łącznie 68 rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywało 298
osób, w tym 161 dzieci. Dodatkowo od stycznia do sierpnia 2018 r. jeden asystent rodziny
zatrudniony w ramach projektu „Iławski Model Wsparcia Rodziny” objął swoim wsparciem
13 rodzin (54 osoby w rodzinach, w tym 33 dzieci). Jego wynagrodzenie finansowane było
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Ośrodku jest świadczone poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne. W 2018
roku udzielono ponad 400 porad prawnych. Dotyczyły one przede wszystkim: kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, a z jego zakresu - spraw alimentacyjnych, rozwodów, ustalania
ojcostwa, sprawowanie władzy rodzicielskiej, odwołania od orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności. W budynku Ośrodka przy ulicy Obr. Westerplatte 5 prowadzone było
wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach świetlicy
środowiskowej „Mopsik” i MKIS oraz ich rodziców i wychowawców w świetlicy, przez
zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie psychologa. Pomoc
psychologiczna prowadzona była w formie:
✓ konsultacji rodzinnych,
✓ konsultacji indywidualnych,
✓ rozmów wspierających dzieci, młodzież i dorosłych będących w sytuacjach
kryzysowych,
✓ psychoedukacji rodziców - spotkania grupowe nt. „Zasady postępowania z osobami
niepełnosprawnymi”,
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✓ psychoedukacji wychowawców – rozmów wyjaśniających, podsumowujących
oddziaływania
wychowawcze
lub
dotyczących
bieżących
problemów
z podopiecznymi,
✓ terapii indywidualnych dzieci i młodzieży (krótkoterminowych), prowadzonych
metodami: behawioralnymi, arteterapią, rozmowami terapeutycznymi, TSR (terapią
skoncentrowaną na rozwiązaniach),
✓ terapii grupowych dzieci i młodzieży prowadzonych metodami: arteterapią, grami
dydaktycznymi.
Ponadto w 2018 roku w budynku MOPS w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A zatrudniony
psycholog (5 godzin w tygodniu) udzielał porad osobom i rodzinom, które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych czy
opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielał wsparcia pracownikom Ośrodka. Opieka
psychologiczna realizowana była poprzez:
✓ konsultacje rodzinne,
✓ interwencje kryzysowe: wizyty w domach rodzinnych u rodzin/osób objętych opieką
Ośrodka,
✓ konsultacje indywidualne z osobami uzależnionymi (alkoholizm), z osobami
w kryzysie życiowym, z ofiarami przemocy domowej (Niebieska Karta),
✓ spotkania terapeutyczne dotyczące kryzysowych sytuacji życiowych podopiecznych
Ośrodka,
✓ spotkania terapeutyczne z osobami w depresji, z zaburzeniami osobowości,
osamotnionych,
✓ konsultacje i cykliczne spotkania z asystentami rodzin w celu omówienia sytuacji
rodzinnej podopiecznych, u których nastąpiła zmiana funkcjonowania społecznego
(psychoedukacja, wspieranie w pracy opiekuńczej, wyznaczanie celów w pomocy
rodzinie),
✓ przeprowadzenie szkolenia pracowników socjalnych i asystentów rodzin
w temacie: „Trening umiejętności warunkujących dobrą współpracę w zakładzie
pracy”,
✓ udział w spotkaniach z pracownikami oświaty, kuratorem sądowym, pracownikiem
socjalnym, asystentem rodziny, pracownikiem PCPR w Iławie, policjantem w sprawie
sytuacji rodziny z dwojgiem niepełnosprawnych dzieci; wypracowanie współpracy,
podział zadań, omawianie zmian dokonujących się w rodzinie,
✓ psychoedukacja asystentów rodzin nt. „Przemoc seksualna wobec dzieci – objawy,
zasady postępowania” (omówienie materiałów szkoleniowych),
✓ konsultacje indywidualne z pracownikami MOPS oraz ich podopiecznymi dotyczące
problemów rodzinnych i zawodowych.
W 2018 roku specjalista w ramach świadczonej pomocy psychologicznej odbył 209 spotkań,
w tym 10 spotkań z ofiarami przemocy w rodzinie (Niebieska Karta). Łącznie wsparciem
objęto 50 rodzin, w tym 16 rodzin spotkaniami regularnymi.
Z analizy danych zebranych do monitoringu Strategii wynika, że są pewne obszary, które
wymagają zwrócenia większej uwagi przy realizacji. Są to:
➢ organizowanie pomocy rodzinom ze strony rodzin wspierających, wolontariuszy
i grup samopomocowych,
➢ praca z rodziną z użyciem nowych metod i narządzi pracy np. terapii skoncentrowanej
na rozwiązaniach, mediacji rodzinnych,
➢ tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego, działających w formie opiekuńczej,
specjalistycznej lub pracy podwórkowej.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie w 2019 roku i w latach kolejnych planuje
zwiększyć intensywność działań podejmowanych na rzecz wsparcia rodziny. Nastąpi to
między innymi poprzez realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach
którego planowane jest zorganizowanie warsztatów dla rodziców, warsztatów dla dzieci,
warsztatów dla całych rodzin, zorganizowanie pomocy rodzinom poprzez utworzenie grupy
samopomocowej, możliwość skorzystania z terapii rodzinnej, mediacji rodzinnych.
Poza tym Ośrodek zaangażował się w prace nad przygotowaniem perspektywy finansowej
na lata 2021 – 2027 w ramach RPO Warmia i Mazury, w szczególności nad obszarem
wsparcia rodzin: centrum wspierania rodziny (miejsce edukacji opiekuńczo – wychowawczej,
rodziców, pracy z rodziną, wsparcia kompleksowego).
Priorytet III. Minimalizowanie uzależnień, przemocy w rodzinie i innych dysfunkcji
Cel strategiczny 3. Wzrost poziomu bezpieczeństwa i zdrowotności mieszkańców dzięki
ograniczeniu problemu uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych dysfunkcji społecznych.
Priorytet III jest realizowany w szczególności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iławie, Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Miejską
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespół interdyscyplinarny, placówki
oświatowe Komendę Powiatową Policji w Iławie. Jednakże w przyszłych latach należałoby
się skupić na:
➢ poszerzeniu oferty wsparcia dla specjalistów zajmujących się uzależnieniami,
przemocą w rodzinie oraz interwencją kryzysową,
➢ organizowaniu lokalnych kampanii na temat przemocy,
➢ budowaniu lokalnych partnerstw pomiędzy instytucjami publicznymi, służbą zdrowia,
organizacjami pozarządowymi oraz parafiami i związkami wyznaniowymi w zakresie
większego zaangażowania w problemy rodzin, lepszej diagnostyki dysfunkcji, a także
pomocy osobom uzależnionym.
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie ściśle współpracują
z wszystkimi instytucjami, organizacjami, których działalność może stanowić wsparcie dla
rodzin z problemem przemocy, uzależnień lub innych dysfunkcji.
Poza tym Ośrodek planuje realizację kolejnych kierunków działań w ramach priorytetu
poprzez wspieranie kadry zajmującej się uzależnieniami, przemocą w rodzinie oraz
interwencją kryzysową w postaci superwizji, pomocy psychologicznej itp. Ponadto Ośrodek
dąży do wzmacniania interdyscyplinarnej współpracy w zakresie monitorowania sytuacji
rodzin dysfunkcyjnych, a także podejmowania adekwatnych działań interwencyjnych
i zaradczych oraz organizacji szkoleń, warsztatów dających możliwość podnoszenia
kompetencji zawodowych w zakresie pracy z rodziną dysfunkcyjną.
W ocenie Ośrodka ważnym elementem realizacji Priorytetu jest wypracowanie lokalnego
partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi, służbą zdrowia, organizacjami
pozarządowymi oraz parafiami i związkami wyznaniowymi w zakresie większego
zaangażowania w problemy rodzin, lepszej diagnostyki dysfunkcji, a także pomocy osobom
uzależnionym. To działanie może okazać się kluczowe przy wzmocnieniu efektywności
podejmowanych działań przy realizacji Priorytetu.
Priorytet IV. Przeciwdziałanie trwałemu ubóstwu i bezdomności
Cel strategiczny 4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa materialnego i mieszkaniowego
wśród osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Priorytet jest realizowany, jednak wymagane jest zwiększenie intensywności działań
prewencyjne dotyczące utraty mieszkań, eksmisji i bezdomności. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Iławie realizuje zapisy Priorytetu poprzez pracę socjalną, wsparcie asystentów
rodziny, poradnictwo specjalistyczne (prawne i psychologiczne), prowadzenie karty dużej
rodziny, udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, organizowanie zbiórek żywności
i dystrybucje żywności w ramach Programu FEAD, współpracę z PUP, PCPR, zakładem
karnym, służbą kuratorską i innymi podmiotami w zakresie wdrażania indywidualnych
programów wsparcia służących usamodzielnianiu wychowanków pieczy zastępczej,
wychodzeniu z bezdomności, a także integracji osób opuszczających zakłady karne.
W 2018 roku wsparciem udzielonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
(łącznie z pracą socjalną) w ramach zadań zleconych i zadań własnych objęto:



z ustawy o pomocy społecznej

2.121 rodzin
(4.961 osób w tych
rodzinach, tj. 15,3% ogółu
mieszkańców),



z ustawy o dodatkach mieszkaniowych

309 gospod. domowych
(863 osoby w tych gosp., tj.
2,7% ogółu mieszkań.),



z ustawy o świadczeniach rodzinnych

3.052 rodziny
(10.782 osoby w tych
rodzinach, tj. 33,2% ogółu
mieszkańców),



z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 261 rodzin
alimentów
(929 osób w tych rodzinach,
tj. 2,9% ogółu
mieszkańców).



z ustawy Prawo energetyczne
energetyczny



z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 68 rodzin (298osób w tych
zastępczej
rodzinach, tj. 0,9% ogółu
mieszkańców) – wsparcie 5
asystentów rodziny,



z ustawy o systemie oświaty – pomoc materialna 148 rodzin (624 osoby w
o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia tych rodzinach, tj. 1,9%
i zasiłki szkolne
ogółu mieszkańców),



w ramach realizacji rządowego programu dla 55 nowych rodzin (314 osób
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rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

w tych rodzinach, tj. 1%
ogółu mieszkańców), którym
wydano 315 KDR



z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa 2.382 rodziny (8.932 osoby
w wychowywaniu dzieci „500 plus” – nowe w tych rodzinach, tj. 27,5%
zadanie od 1.04.2016 r.
ogółu mieszkańców) i 3.595
dzieci w tych rodzinach
objętych było świadczeniem
wychowawczym



w ramach realizacji rządowego programu 2.670 rodzin (8.985 osób w
„Dobry start” (300 plus) od 1.07.2018 r.
tych rodzinach, tj. 27,6%
ogółu mieszkańców) i 3.594
dzieci w tych rodzinach
objętych było świadczeniem

W 2018 roku do najistotniejszych powodów udzielenia pomocy należały:
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

0
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiek. -wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

1.
2.
3.
4.
5.

w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na
pobyt czasowy
Zdarzenie losowe

10.
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6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.

LICZBA
LICZBA OSÓB
RODZIN
W
OGÓŁEM
RODZINACH
1
2
615
1.292
3
11
64
68
161
678
71
347
566
814

387
780
996
1.400

257

824

206
39
1
58
7

590
203
3
90
7

20

23

1
2

1
2

16.

17.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje Kartę Dużej Rodziny w 2018 roku 55
nowych rodzin otrzymało Karty, a wydano ich 314, w tym 107 rodzicom (opiekunom) i 207
dzieciom.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie planuje podjąć działania zmierzające do
utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Iława schroniska dla bezdomnych lub noclegowni.
Jest to działanie niezbędne do realizacji celu strategicznego 4. oraz zapisów ustawy o pomocy
społecznej. Pomoc osobom bezdomnym jest kolejnym obszarem wsparcia, który ma zostać
wpisany w perspektywę finansową na lata 2021 – 2027 w ramach RPO Warmia i Mazury.
W związku z tym możliwe będzie pozyskanie funduszy unijnych na utworzenie tego typu
placówki na ternie Gminy.

Priorytet V. Zmniejszanie barier związanych z niepełnosprawnością
Cel strategiczny 5. Wzrost uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w życiu
społecznym.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje usługi opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem.
Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi opiekuńczymi w zakresie fizjoterapii
i rehabilitacji (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi) w 2018 roku objęte były 263 osoby
i wypracowano 72.231,50 godziny, w tym:
a)

Usługami opiekuńczymi -

b)

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi –

181 osób
14 osób

w tym:
- dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem
c)

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
zakresie fizjoterapii i rehabilitacji

6 osób
w 68 osób

w tym:
• indywidualnymi ćwiczeniami

9 osób

• grupowymi ćwiczeniami w sali rehabilitacyjnej

59 osób

w tym:

d)

→ pensjonariusze DDPS

44 osoby

→ Klub „Amazonki”

15 osób

Usługami opiekuńczymi w dni wolne od pracy

7 osób
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e)

Usługami opiekuńczymi w dni robocze wieczorem. 2 osoby

Ośrodek realizuje także usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych. Dzieci i młodzież
niepełnosprawne codziennie dowożone były samochodem dostosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych do szkół, przedszkola integracyjnego i innych instytucji. Od I do VI 2018
r. kierowca dowoził – 35 osób, od IX do XII 2018 r. – 32 osoby. Łącznie dowożono 37 osób.
Ponadto osoby niepełnosprawne były dowożone do placówek służby zdrowia, domów
pomocy społecznej oraz na turnusy rehabilitacyjne poza teren Iławy. W 2018 r. takich
wyjazdów było 94.

Ośrodek prowadzi punkt naprawy i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2018 r.
wypożyczono:
 wózki inwalidzkie – 24 szt.
 kule ortopedyczne – 8 par
 balkoniki – 8 szt.
 krzesła WC – 1 szt.
Poza tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie prowadzi mieszkanie chronione. Jest
to jeden lokal położony przy ul. Jagiełły 1c/6, przeznaczony do zamieszkania przez 3 osoby.
Działania w ramach priorytetu są realizowane, jednak pełna realizacja celu wymaga
zwiększenia działań w obszarach:
➢ utworzenie ośrodka wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0 – 7 lat,
➢ wspieranie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu oraz grup samopomocowych dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin,
➢ upowszechnianie instrumentów wsparcia ułatwiających funkcjonowanie osobom
niepełnosprawnym w środowisku lokalnym.
Priorytet VI. Wsparcie osób starszych i chorujących
Cel strategiczny 6. Poprawa jakości życia seniorów oraz osób ciężko i przewlekle
chorujących.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje usługi opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których realizacja została
opisana w ramach realizacji priorytetu 5. Ośrodek przy realizacji usług opiekuńczych, w celu
poprawy ich dostępności dla osób w wieku 75 lat i więcej, skorzystał z Programu „Opieka
75+”.
Osoby starsze i chorujące korzystają z pomocy Ośrodka w postaci świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i aktami wykonawczymi do
niej. Korzystają także z pomocy w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 (realizowany do czerwca 2018 r.) i Podprogram
2018.
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Przy Ośrodku funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który jest ośrodkiem wsparcia
dziennego dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (usytuowany w budynku przy
ulicy Grunwaldzkiej 6A). Głównym zadaniem dziennego domu, skierowana w szczególności
do osób starszych, jest organizowanie wszelkiego rodzaju usług w celu zaspokojenia różnych
potrzeb oraz integracji ze społecznością lokalną. Ponadto stanowi on miejsce do aktywnego
spędzania czasu wolnego. W dziennym domu prowadzone są:
➢ zajęcia kulturalno- rekreacyjne,
➢ zajęcia w ramach terapii zajęciowej odbywają się poprzez wykonywanie prac
ręcznych (np. robótki ręczne na drutach, szydełku, ze słomy, haftowanie, malowanie
na szkle itp.),
➢ muzykoterapia – dwa razy w tygodniu pensjonariusze dziennego domu spotykają się
na wspólnym muzykowaniu (Chór „Złoty Wiek”), pod okiem profesjonalisty. Chór
uatrakcyjnia imprezy organizowane w MOPS, a także w innych placówkach
i środowiskach. Członkowie zespołu prezentują swoje osiągnięcia na różnego rodzaju
przeglądach, konkursach i koncertach,
➢ zajęcia w ramach fizjoterapii prowadzone pod okiem fachowca (fizjoterapeuty),
polegające na codziennych ćwiczeniach gimnastycznych usprawniających różne
części ciała w zależności od schorzenia oraz indywidualnych ćwiczeniach na sprzęcie
rehabilitacyjnym (w 2018 r. korzystało z tych zajęć 44 pensjonariuszy),
➢ spotkania integracyjne i okazjonalne,
➢ zajęcia świetlicowe (np. wspólne czytanie książek i czasopism, oglądanie telewizji
i filmów na DVD – dyskusja na ich temat, gry planszowe i gra w karty, organizowanie
mini turniejów i konkursów),
➢ spotkania i pogadanki ze specjalistami różnej specjalności,
➢ warsztaty kulinarne, teatralne, plastyczne itp.,
➢ możliwość korzystania z urządzeń i pomieszczeń służących do utrzymania higieny
osobistej,
➢ zapewnienie wyżywienia w formie pełnego obiadu (odpłatność ustalana zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza – w zależności od posiadanego dochodu),
➢ zajęcia taneczne – prowadzone po okiem instruktora szkoły tańca. Taniec pomaga
odzyskać dobrą sprawność fizyczną, poprawia samopoczucie oraz zmniejsza wszelkie
dolegliwości. Taka forma ruchu to energia, radość i pozytywne nastawienie. Taniec
pomaga osobom w każdym wieku.
W 2018 roku z usług Domu korzystało 48 pensjonariuszy.
Gmina Miejska Iława wdrożyła innowacyjną metodę wsparcia seniorów jaką jest system
Teleopieki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie od stycznia 2018 roku jest
realizatorem tej usługi. Operatorem świadczącym usługi teleopiekuńcze – jest Polskie
Centrum Opieki sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Koordynatorem Teleopieki jest pracownik
MOPS Iława. Działaniem tym objęto 20 osób starszych samotnych, długotrwale chorych
z terenu miasta Iława. Ta forma wsparcia była reklamowana poprzez ogłoszenia w radio,
spotkania z seniorami i prezentowanie systemu teleopieki, plakaty na tablicach ogłoszeń oraz
promowanie systemu poprzez pracowników socjalnych i opiekunki domowe. System
Teleopieki pozwala na szybkie wezwanie pomocy poprzez przycisk SOS, który jest
zintegrowany z aparatem telefonicznym. Na realizację zadania otrzymano dofinasowanie
w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego
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w wys. 7406,00 zł. Z czego wydatkowano dotacji 6446,86 zł, wkład własny wyniósł
6521,87 zł.
Kolejną inicjatywą dedykowaną dla seniorów realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Iławie „Koperta Życia”. Jest to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze
i pracownicy pogotowia ratunkowego. Jest ona skierowana do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach
najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki,
kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL.
Realizacja priorytetu odbywa się połowicznie. W kolejnych latach realizacji Strategii należy
położyć nacisk na działania skierowane do seniorów i osób chorych, a przede wszystkim:
➢ przygotowanie i realizację programów informacyjno – edukacyjnych na temat zdrowia
psychicznego, kształtujące odpowiednie zachowania i styl życia, sprzyjające
postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi,
➢ promocję wśród seniorów świadomego i aktywnego stylu życia,
➢ utworzenie karty seniora, umożliwiającej z tańszych i adresowanych do seniorów
usług społecznych,
➢ organizacje działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie poziomu
świadomości wśród lokalnych decydentów oraz pracowników służb społecznych
w zakresie specyficznych,
➢ współpracę ze służbą zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie
zwiększania dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz specjalistycznych badań i porad
medycznych.
Priorytet VII. Aktywizacja i integracja społeczności miasta
Cel strategiczny 7. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców miasta w sprawy ważne dla
lokalnej wspólnoty.
Mieszkańcy miasta nie mają większych możliwości angażowania się w sprawy ważnej dla
lokalnej wspólnoty. Przy przygotowywaniu uchwał są organizowane konsultacje społeczne,
jednak nie spotykają się one z większym zainteresowaniem ludności. W minionych latach był
organizowany budżet obywatelski.
W kolejnych latach realizacji Strategii należy położyć nacisk na działania skierowane
do seniorów, osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Należałoby przygotować
programy informacyjno – edukacyjne na temat zdrowia psychicznego, kształtujące
odpowiednie zachowania i styl życia, sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz
przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, promocję
wśród seniorów świadomego i aktywnego stylu życia. Istotnym elementem jest też,
wdrożenie Karty seniora, umożliwiającej korzystanie z tańszych i adresowanych do seniorów
usług społecznych.
Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 – 2021 jest
ukierunkowany na działalność profilaktyczną. Jej celem jest zapobieganie negatywnym
stanom rzeczy, zarówno tym, które dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które już istnieją.
Działając w myśl zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, powinno się promować działania
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profilaktyczne ukierunkowane na wspieranie rodzin niewydolnych w opiece nad dziećmi oraz
tworzenie coraz lepszych warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci, co zahamuje
proces umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną. Aby podołać temu wyzwaniu niezbędna
jest więc ścisła współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami oraz wypracowanie
sprawnego i efektywnego systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka
i rodziny. Tak rozumiany Program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu
wsparcia dziecka i rodziny.
Podsumowując realizację poprzedniego Programu należy zauważyć, że jednostki, które
pracują na rzecz rodziny realizowały swoje statutowe zadania oferując przez cały rok szeroką
gamę imprez, zajęć tematycznych, spotkań, przeglądów, festiwali – kulturalnych, sportowych,
edukacyjnych, integracyjnych czy pomocowych. Widoczna jest poszerzona oferta doradztwa
specjalistycznego, jednakże nadal wykazywane są braki kadrowe w zatrudnieniu psychologa,
pedagogów oraz przedstawicieli służby zdrowia – pielęgniarek (szczególnie
w przedszkolach).
Zwiększa się zainteresowanie ofertami kierowanymi do rodzin, z roku na rok wydaje się
więcej Kart Dużej Rodziny. Dzieci i młodzież chętnie korzystają z ofert dotyczących
wypoczynku zarówno zimowego, jak i letniego.
Zauważalna jest potrzeba wspólnych szkoleń podmiotów pracujących na rzecz wspierania
rodziny, szczególnie rodzin będących w kryzysie – takich dla placówek z terenu miasta Iława,
gdzie można by wypracować wspólne procedury, omówić kompetencje poszczególnych
jednostek. Spotkania takie mogłyby odbywać się cyklicznie, co pozwoliłoby zacieśnić
współpracę między tymi jednostkami.

6.3 Oświata i Edukacja
Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym następujących placówek oświatowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
(przekształcona z Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie);
2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej
3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników
5. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
(przekształcona z Gimnazjum Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Polskich Noblistów w Iławie);
6. Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne
7. Przedszkole Miejskie nr 3
8. Przedszkole Miejskie nr 4 im. „Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka”
9. Przedszkole Miejskie nr 5
10. Przedszkole Miejskie nr 6
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Sieć placówek publicznych na terenie miasta uzupełniają niepubliczne placówki oświatowe,
które otrzymują dotację z budżetu Gminy Miejskiej na pokrycie wydatków bieżących:
1. Niepubliczne Przedszkole „Pluszak”
2. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu”
3. Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”
4. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „GUGUŚ”
5. Dom Malucha „Promyk” Niepubliczne Przedszkole
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chata Skrzata” (funkcjonował do 31.08.2018r.);
7. Przedszkole Niepubliczne „MAJKA” z oddziałami integracyjnymi
8. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „CONCILIO”
9. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Iławie.
W stosunku do ubiegłego roku szkolnego ilość niepublicznych przedszkoli utrzymała
się na takim samym poziomie. Z dniem 1 września 2018 r. swoje funkcjonowanie zakończył
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chata Skrzata”. Dodatkowo od 1 września 2018 r.
funkcjonowanie rozpoczęła nowa placówka niepubliczna - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
w Iławie. W 2018 r. do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio 497 dzieci.
Stan organizacji szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi w roku
szkolnym 2018/2019
2018/2019*

Placówka
oświatowa

1.

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

w tym uczniów w klasach:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Szkoła
Podstawowa nr 1

20

477

96

61

-

91

82

-

57

90

Oddziały
gimnazjalne

5

148

-

-

148

-

-

-

-

-

2.

Szkoła
Podstawowa nr 2

35

754

82

87

59

140

131

118

72

65

3.

Szkoła
Podstawowa nr 3

33

670

70

74

46

137

89

124

82

48

4.

Szkoła
Podstawowa nr 4

26

580

51

53

40

98

123

95

49

71

5.

Szkoła
Podstawowa nr 5

5

385

63

46

-

53

67

-

58

98

Oddziały
gimnazjalne

19

109
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Ogółem

143

3 123

*dane wg SIO na dzień 30 września 2018 r.

W odniesieniu do roku szkolnego 2017/2018 w roku szkolnym 2018/2019 nastąpił
wzrost liczby uczniów (o 104 osoby) i oddziałów (o 8 oddziałów).
W związku z wprowadzoną reformą oświaty Gmina Miejska Iława zastosowała
w okresie przejściowym rozwiązanie wynikające z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dlatego też w dotychczasowych
gimnazjach, które zostały przekształcone w szkoły podstawowe od 1 września 2018 r. naukę
rozpoczęły, oprócz uczniów klas I i II, także uczniowie klas IV, V, VII i VII. Takie
rozwiązanie daje możliwość osiągnięcia w krótszym czasie pełnej struktury organizacyjnej
w przekształconych gimnazjach oraz pozwala na stworzenie optymalnych warunków
kształcenia uczniów w obecnie funkcjonujących szkołach podstawowych.
W roku szkolnym 2019/2018 niektóre szkoły organizowały, tak jak w latach poprzednich
oddziały integracyjne. Łącznie do 26 oddziałów uczęszczało 427 uczniów:
SP 2 – 212 uczniów w 12 oddziałach integracyjnych;
SP 3 – 135 uczniów w 9 oddziałach integracyjnych;
SP 5 – 80 uczniów w 5 oddziałach integracyjnych (w tym 38 uczniów z 2 oddziałów
to oddziały gimnazjalne).
W szkołach podstawowych funkcjonowało także 11 oddziałów sportowych.Łącznie
uczęszczało do nich256 uczniów:
SP 1 - 75 uczniów w 3 oddziałach o profilu wioślarskim (w tym 29 uczniów
w 1 oddziale gimnazjalnym);
SP 2 – 118 uczniów w 5 oddziałach o profilu lekkoatletycznym;
SP 4 – 48 uczniów w 2 oddziałach o profilu piłki nożna i piłka siatkowa;
SP 5 – 15 uczniów w 1 oddziale o profilu piłka nożna (uczniowie z oddziałów
gimnazjalnych).
We wrześniu 2018 r. 361 dzieci rozpoczęło naukę w klasie I szkoły
podstawowej.
W 2018 roku wydatki w szkołach w przeliczeniu na 1 na ucznia ukształtowały się na
poziomie 9 057 zł (rocznie).
Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019.
Rok szkolny 2017/2018*
PM 2

PM 3
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PM 5

PM 6

Ogółem

Grupa
LD** LG** LD
wiekowa

LG

LD

LG

LD

LG

LD

LG

LD

2-latki

1

3-latki

22

33

25

34

49

163

4-latki

48

37

28

38

61

212

5-latki

40

6-latki

68

7-latki
i starsze

12

Ogółem

191

LG

1

10

31

7

58

10

159

6

35
54

7

27

6

47

142

6

146

6

49

10

182

77

304

1

13

237 10

875

39

39

* dane wg SIO na dzień 30.09.2018 r.
** LD - liczba dzieci, LG - liczba grup w
przedszkolu.

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych uczęszczało 875dzieci w 39
oddziałach. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach jest zbliżona do roku poprzedniego.
Ponadto gmina organizowała opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Przedszkolu
Miejskim nr Integracyjnym w Iławie, do którego uczęszczało 35 dzieci w dwóch grupach.
W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskich, ze względu
na brak wystarczającej liczby miejsc, nie zostało przyjętych 32dzieci. Zdecydowaną większość
z nich stanowiły dzieci 3-letnie. Od września 2017 r. roku każda gmina ma obowiązek
zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim zgłoszonym
podczas rekrutacji dzieciom w wieku 3-6 lat i w celu spełnienia tego obowiązku wszystkim
dzieciom, które nie zostały przyjęte podczas rekrutacji do przedszkoli publicznych, wskazano
jedno z pięciu przedszkoli publicznych i Niepubliczne Przedszkole „Pluszak”, wyłonione
w drodze otwartego konkursu ofert, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego,
do którego mogły uczęszczać od września 2018 roku.
W Przedszkolu Miejskim nr 2 funkcjonowało 7 oddziałów integracyjnych. Ponadto
w Przedszkolu Miejskim nr 2 oraz Przedszkolu Miejskim nr 6 prowadzono wczesne
wspomaganie rozwoju.
W 2018 roku wydatki w przedszkolach w przeliczeniu na 1 na dziecko ukształtowały się
na poziomie 10 241 107 zł (rocznie).
W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Iława pracowało 406 nauczycieli oraz 180 pracowników
administracji i obsługi, łącznie 586 osób, w tym:
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- szkoły podstawowe: 308 nauczycieli i 98 pracowników administracji i obsługi,
- przedszkola miejskie: 98 nauczycieli i 82 pracowników administracji i obsługi.
W odniesieniu do roku szkolnego 2017/2018 ilość etatów zatrudnionych nauczycieli
zwiększyła się o 7,16 etatu, liczba etatów pracowników administracji i obsługi nie uległa
zmianie.
W roku szkolnym 2018 gmina finansowała koszty dowozu uczniów do szkół
i przedszkoli miejskich, w tym:
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół i przedszkoli, których odległość z domu
do placówki przekraczała odległości określone w ustawie oraz na dojazd uczniów klas IV, V,
VII i VII w przekształconych gimnazjach, które zostały przeniesione do tych szkół, bez
względu na to, czy uczniowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły;
- przejazdy niepełnosprawnych uczniów do szkół poza Gminą Miejską Iława. W 2018r.
finansowano koszty dowozu dzieci realizujących na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Kisielicach.
Na realizację zadaniach związanych z dowozem uczniów wydatkowano łącznie 36 302 zł
Wydatki poniesione w 2018 na oświatę wyniosły 44 572 791 zł, w tym na szkoły
publiczne28 212 595 zł, przedszkola publiczne 10 241 107 zł, dotacje dla niepublicznych
jednostek oświatowych 4 989 008 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań w zakresie
oświaty 699 824 zł. Wydatki te zostały pokryte 57 % z subwencji oświatowej i dotacji
celowych budżetu państwa.
Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 435 256 zł na prowadzenie
publicznego żłobka. Wydatki te zostały sfinansowane przez rodziców w wysokości 103 069
zł oraz z dochodów własnych gminy w wysokości 332 187 zł.
Gmina przekazała także 115 200 zł w formie dotacji na funkcjonowanie Niepublicznego
Żłobka „Majka”.
Z inicjatywy Burmistrza wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Burmistrz rozpoczął
prace związane z organizacją nowego żłobka przy ul. Westerplatte. W żłobku tym będą cztery
oddziały na 80 dzieci. Żłobek rozpocznie swoje funkcjonowanie od 2020 roku.

6.4 Kultura
W 2018r. odbyło się 40 spektakli teatralnych w wykonaniu Teatru Narodowego Edukacji
z Wrocławia, Teatru Rampa z Warszawy, Grupy Teatralnej Jerzego Majdy, Teatru Bez
Nazwy z Gietrzwałdu, Teatru Klinika Lalek, Teatru działającego przy ICK.
Iławskie Centrum Kultury w roku 2018 zrealizowało ponad 150 działań kulturalnych,
z których część była działaniami kilkudniowymi, składającymi się z działań w kinoteatrze
i amfiteatrze, koncertów, wydarzeń, prezentacji, animacji oraz spektakli teatralnych. Iławskie
Centrum Kultury było również współorganizatorem wielu działań kulturalnych, których
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realizatorami były stowarzyszenia, szkoły, instytucje i zakłady pracy, festyny - imprezy
szkolne.
Iławskie Centrum Kultury realizuje działania w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego
czyli upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży.
Zajęcia w ramach ARA prowadzone są w pomieszczeniach Osiedlowego Domu Kultury przy
ul. Skłodowskiej 26A oraz w udostępnionym pomieszczeniu Przedszkola Miejskiego nr 5.
We wszystkich formach amatorskiego ruchu artystycznego w roku 2018 uczestniczyło 150
osób. Ponadto udostępniamy pomieszczenia ODK na prowadzenie zajęć: pilates, fitness,
aerobik, zajęcia ruchowe dla seniorów i kobiet w ciąży, a także spotkania Kościoła
Zielonoświątkowego (w niedzielę).
ICK realizowało spektakle teatralne w ramach edukacji teatralnej.
Ogółem spektakle obejrzało ponad 10 tys. osób.
W roku 2018 w ramach działalności filmowej realizowaliśmy formy filmowe związane z
kinem studyjnym. Współpracowaliśmy w tej dziedzinie z Siecią Kin Cyfrowych, Studyjnych i
Lokalnych, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Polską a także z Federacją
Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Polsce
i Stowarzyszeniem Kina Polskie. W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kadr”
wyświetliliśmy 9 tytułów filmowych o różnej tematyce. Z kolei w Kinie Konesera –
studyjnym cyklu kina - zaprezentowaliśmy widzom 21 tytułów.
Natomiast w ramach edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży w roku 2018 odbyło się 30
seansów filmowych dla grup zorganizowanych z terenu powiatu iławskiego.

Statystyczne podsumowanie działalności filmowej Iławskiego Centrum Kultury w roku
2018r.

Liczba wyświetlonych filmów (styczeń – grudzień) 119

Liczba seansów filmowych (styczeń – grudzień) 1013
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Liczba

widzów

na

seansach

filmowych

(styczeń

Szacunkowa liczba uczestników
(wejść)

Nazwa programu
imprezy/wydarzenia
festiwale
przeglądy artystyczne
koncerty
spektakle teatralne
wystawy
konferencje
amatorski ruch artystyczny/stałe formy zajęć
teatr dla młodzieży i dorosłych
zajęcia fotograficzne
zajęcia plastyczne
zajęcia rzeźbiarskie
Szkoła Tańca

Razem

grudzień)

72.755

Koszt realizacji programu w 2018 roku (w
PLN)
dotacja
965 000,00

15 000
2000
60 000
1800
300
1000
dotacja

40 000,00

40
10
40
50
60
72 755 środki własne

seanse filmowe

–

153 055

515 000,00

1 520 000,00

Budynek kinoteatru "Pasja" oraz amfiteatr miejski dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Osiedlowy Dom Kultury niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Porównanie do roku 2017 - wzrost uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz wzrost uczestnictwa w działaności filmowej
Zamierzenia na rok 2019 - wprowadzenie do kalendarza imprez nowych wydarzeń kulturalnych

Wyżej zaprezentowana statystyka potwierdza znaczny wzrost zainteresowania działalnością filmową ICK w skali lat 2015 - 2018.
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6.5.Turystyka, sport i rekreacja
W imieniu miasta zadania związane z realizacją upowszechniania kultury fizycznej
realizuje Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.
ICSTiR zarządza takimi obiektami jak :
hala sportowo-widowiskowa,
stadion miejski,
kąpieliska miejskie przy ul. Chodkiewicza i Kajki,
boiska ORLIK 2012 na Lipowym Dworze i na oś. Lubawskim,
Centrum Turystyczno-Rekreacyjne ul. Biskupska,
Baza Wioślarska,
Miasteczko Ruchu drogowego,
Korty tenisowe,
Boisko boczne ul. Sienkiewicza,
Lodowisko i Skatepark,
Budynek administracyjno-socjalny na stadionie ul. Sienkiewicza,
Statek „ILAVIA”.
ICSTiR prowadzi również działalność związana z obsługą ruchu turystycznego poprzez
Informację Turystyczną.
ICST i R realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej –w tym:

a) kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych
• Lotnicza majówka
• Piknik Inspiracji
• Memoriał im. Gac - Łobocki w Halowej Piłce Nożnej Młodzików
• Iławski Półmaraton
• II Iławski Bieg na Dychę
• Zawody pływackie na Małym Jezioraku
• Pomarańczowy Rajd Rowerowy
• Regaty Pomarańczowe im. M. Skubija
• Turystyczne Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziorka”
• Cykl Imprez Wędkarskich
• Strefa kibica
• Mecz piłki siatkowej
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• Regaty Smoczych Łodzi
• Sportowe podsumowanie roku
• Korona Warmii i Mazur 3 x 3
• Regaty żeglarskie
• MTB Wyścig Wokół Pięciu Jezior
• Indywidualne MP Weteranów w Tenisie Stołowym
• Iławska Liga FUTSAL
• Turniej Koszyków "Broken-Ball",
• Turniej Siatkówki Plażowej "Lato z Beach-Volley"
• pozostałe imprezy z kalendarza imprez,

b) kalendarz imprez szkolnych i szkolenia sportowe dzieci w szkołach podstawowych i
gimnazjach
• szkolenia sportowe szkolne,
• organizacja imprez szkolnych,

• Iławskie Czwartki Lekkoatletyczne,
c) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych
realizowane przez stowarzyszenia sportowe bezpośrednio z budżetu w ramach planu
finansowego ICST i R

d) wypłata stypendiów dla zawodników oraz nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
Na przestrzeni ostatnich kilku lat ICSTiR znacznie poszerzyło swój zakres działalności , przybyło
pracownikom zadań, a związane jest to głównie z oddawanymi do użytku nowymi inwestycjami. Do
takich nowych zadań należą obowiązki związane z funkcjonowaniem lodowiska, ekomariny,
skateparku, czy singltrack .

6.6. Gospodarka komunalna
6.6.1. Stan techniczny ulic, chodników, ścieżek rowerowych
Podstawowe dane techniczne związane z bieżącym utrzymaniem dróg będących w zarządzie
Burmistrza Miasta Iławy:
- gminne drogi publiczne
– 50,17 km, w tym:
• bitumiczne
– 27,66 km
• betonowe
– 1,00 km
• z kostki betonowej – 16,73 km
• gruntowe
– 4,63 km
- chodniki
– 13,30 ha
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- ścieżki rowerowe
– 25 km
Ze względu na zmianę kategorii dróg z powiatowych na gminne, zarządzane są przez miasto
drogi stanowiące własność Powiatu Iławskiego:
- od 31.01.2002 r. ulice: Królowej Jadwigi, 1 Maja, Mikołaja Kopernika, Jana III
Sobieskiego).
- od 01.01.2018 r. ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Adama Mickiewicza, Gabriela
Narutowicza, Ogrodowa, Franciszka Smolki (od Andersa do Skłodowskiej).
Wydatki na utrzymanie ww. dróg ponoszone są z budżetu miasta.
W ciągach dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy zlokalizowane są cztery mosty
o całkowitej długości 266 mb (Al. Jana Pawła II – 3 szt. i ul. Dąbrowskiego – 1 szt.).
W 2018 roku na firma Lehman + Partner Polska sp. z o.o. dokonała rocznego przeglądu dróg
zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy.
Ocenę stanu technicznego nawierzchni drogowej wykonano stosując wizualną ocenę stanu
nawierzchni metodą BIKB. Zastosowana metoda bazuje na następujących przesłankach:
• prostota i przejrzystość metodyki,
• wykonanie przeglądów bez użycia przyrządów automatycznych,
• łatwość interpretacji wyników, w tym rozdzielenie uszkodzeń na kategorie(grupy),
• powiązanie notowanych uszkodzeń z technologiami remontu.
Podstawowym kryterium tej metody jest bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownika drogi,
któremu podporządkowany został podział uszkodzeń w katalogu uszkodzeń nawierzchni oraz
system oceny punktowej.
Metodę stosuje się do oceny stanu nawierzchni:
• bitumicznych,
• betonowych,
• z betonowych elementów drobnowymiarowych (trylinka),
• z kostki kamiennej
Przegląd dróg (ulic) wykonano dla ustalonych odcinków identyfikacyjnych. Jako odcinki
identyfikacyjne przyjęto odcinki o długości 100 metrów. Jeżeli podczas przeglądu okazuje
się, że na wytypowanym wcześniej odcinku identyfikacyjnym stan nawierzchni zacznie się
zmieniać, dzieli się ten odcinek na części posiadające w miarę jednorodny stan nawierzchni.
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Zestawienie wyników oceny stanu nawierzchni na terenie Miasta Iławy

Razem dla dróg o nawierzchni utwardzonej

stan zły wg
BIKB, 10, 10%

stan bardzo zły wg
BIKB, 7, 7%

stan
ostrzegawczy
wg BIKB, 12,
12%

stan bardzo dobry wg BIKB
stan dobry wg BIKB
stan ostrzegawczy wg BIKB
stan bardzo dobry wg
BIKB, 27, 27%

stan zły wg BIKB
stan bardzo zły wg BIKB

stan dobry wg BIKB,
44, 44%

Razem dla wszystkich dróg

stan zły
drogi gruntowe
wg BIKB,
nieobjęte
metodą
9, 9%
BIKB,
10,
10%
stan bardzo zły wg
BIKB, 6, 6%

stan bardzo dobry wg BIKB
stan dobry wg BIKB
stan bardzo
dobry wg BIKB,
25, 25%
stan dobry wg BIKB,
39, 39%

stan ostrzegawczy wg BIKB
stan zły wg BIKB
stan bardzo zły wg BIKB
drogi gruntowe nieobjęte metodą
BIKB

stan
ostrzegawczy wg
BIKB, 11, 11%
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Zestawienie porównawcze z rokiem 2017:
% długości pasów ruchu
Stan nawierzchni

Razem

2017

2018

% powierzchni pasów ruchu

Zmiana

2017

2018

Zmiana

bardzo dobry

31

27

-4

33

28

-5

dobry

39

44

+5

38

43

+5

ostrzegawczy

12

12

0

11

12

+1

zły

11

10

+1

11

10

-1

7

7

0

7

7

0

bardzo zły

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE ILOŚCI I KOSZTÓW UTRZYMANIA ULIC, ŚCIEŻEK I
PARKINGÓW

Rok 2011

Rok 2016

Rok 2018

Długość ulic

50,3km

50,8km

53,8km

Powierzchnia
chodników, ścieżek

57 tys. m2

73,7 tys. m2

91 tys. m2

Powierzchnia
parkingów

40 tys. m2

46 tys. m2

48 tys. m2

Koszty utrzymania

365 tys. zł

407 tys. zł

368,5 tys. zł
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6.6.2 Charakterystyka i ocena istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
W granicach administracyjnych miasta Iława jest obecnie około 66 km dróg publicznych.
Drogi te dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Gmina Miejska Iława ma obowiązek oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
znajdujących się na terenie gmin, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne ( Dz.U. 2018 r., poz. 755 t.j.)
Łączna ilość zainstalowanych opraw oświetlających drogi, place oraz ciągi komunikacyjne
wynosi około 3.250 sztuk. W 12%, tj. około 390 szt. są to nowoczesne oprawy LED,
a pozostałe to oprawy z wysokoprężnymi źródłami światła o dużej sprawności i wydajności
(tzw. energooszczędne).
Na terenie Iławy występuje zróżnicowanie techniczne i własnościowe majątku
oświetleniowego. Funkcjonuje tu tzw. „rozwiązanie mieszane”. Istniejące urządzenia
oświetleniowe (słupy, linie kablowe, punkty świetlne i źródła światła) są w części własnością
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu, w części Gminy Miejskiej Iława i w części
zarządców dróg (GDDKiA, ZDW, PZD).
W dniu 02.01.2018 r., po wcześniejszych negocjacjach, w których zadbano o interes prawny
i formalny Gminy Miejskiej Iława, dotyczący oświetlenia miasta została podpisana umowa
dzierżawy majątku oświetleniowego, którego właścicielem jest ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o. z Sopotu, na okres 4 lat. Podpisana umowa reguluje zasady korzystania z majątku
oświetleniowego ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., w tym przyłączanie się do istniejącego
oświetlenia, a także likwidację urządzeń oświetleniowych stanowiących majątek spółki,
po wybudowaniu nowego oświetlenia, w jego miejsce przez Gminę Miejską Iława. Roczny
koszt dzierżawy majątku oświetleniowego ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wynosi
68.348,16 zł.
Na podstawie dokonanych inwentaryzacji oświetlenia stwierdza się, że własnością
Gminy Miejskiej Iława jest ok. 96% opraw oświetleniowych, ok. 55% słupów
oświetleniowych i ok. 54% linii kablowych.
Oświetlenie na terenie naszego miasta, pomimo corocznie ponoszonych sporych nakładów
na modernizacje i remonty, wymaga dalszego stałego doinwestowywania.
Zasilanie sieci oświetleniowej odbywa się z 60 szafek pomiarowo - rozdzielczych
usytuowanych na terenie całego miasta, jako wyniesione układy pomiarowe przy budynkach
stacji transformatorowych oraz jako wolnostojące w pasie drogowym.
W każdej szafce jest zabudowany układ pomiarowo – rozdzielczy składający się z licznika
i obwodów odbiorczych w ilości zależnej od potrzeb terenowych i przyłączonej mocy.
Koszt energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic w mieście określany jest na podstawie
wskazań liczników wg ceny uzyskanej w drodze przetargu.
Istniejące linie oświetlenia ulicznego budowane były w różnych latach, więc i ich stan
techniczny jest bardzo różny. W najgorszym stanie technicznym są najstarsze linie kablowe
montowane na słupach zbudowanych na żerdziach typu ŻN-12 (osiedla Gajerek, Lubawskie,
Pieniężnego, Ostródzkie, Lipowy Dwór).
Część lamp posiada wyeksploatowane oprawy z nieprzystosowanym rozsyłem świetlnym
do parametrów drogi. Ponadto odstępy między oprawami i ich odległość od krawędzi drogi są
nieadekwatne do wymagań, jakie stawia się konstrukcjom wsporczym przy prawidłowo
zaprojektowanym oświetleniu.
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Przyczyny awarii urządzeń oświetlenia ulicznego można podzielić na naturalne oraz
spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
Przyczyny naturalne to wyeksploatowanie urządzeń, wady ukryte (fabryczne)
zabudowywanych elementów.
Przyczyny zewnętrzne to nasilający się wandalizm i wszelkiego rodzaju roboty ziemne
realizowane przez wykonawców uzbrojenia podziemnego oraz wypadki drogowe.
Skutki wandalizmu najbardziej są zauważalne na terenach, gdzie są zabudowane latarnie
niskie (parkowe) tj. Bulwar Jana Pawła II, ciągi komunikacyjne i ścieżki pieszo-rowerowe
nad rzeką Iławką i jeziorem Jeziorak, pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi,
pomiędzy ul. Kopernika a ul. Sobieskiego. Druga z zewnętrznych przyczyn awarii, głównie
linii kablowych, to beztroska niektórych wykonawców robót ziemnych.
Uszkodzenia kabli powstałe w czasie takich robót nie są zgłaszane służbom eksploatującym.
Wielokrotnie wykonawcy próbują ukryć te uszkodzenia.
Przyjęto dwa podstawowe kierunki rozwoju sieci oświetlenia ulicznego.
Pierwszy wynikający z bieżących potrzeb lokalnych (bieżący) i drugi wynikający z projektów
wieloletnich i opracowań studialnych (perspektywiczny).
Kierunek bieżący - dla tego kierunku sieć oświetlenia ulicznego będzie modernizowana
poprzez stopniową wymianę na nowoczesne oprawy wyposażone w moduły świetlne LED
o wysokiej wydajności świetlnej, wymianę słupów i modernizację szaf i punktów sterowania
oświetleniem.
Kierunek perspektywiczny - wynikający z wszelkiego rodzaju planów wieloletnich,
perspektywicznych i opracowań studialnych dotyczących budowy nowych dróg i rozwoju
układu komunikacyjnego. W tym wypadku budowa urządzeń oświetleniowych uzależniona
będzie od budowy danej drogi lub układu komunikacyjnego, których elementem będzie
oświetlenie uliczne.
Kierunki te są ściśle związane i uzależnione od kierunków rozwoju układu komunikacyjnego.
Niezależnie od działań inwestycyjnych prowadzonych w kierunku rozbudowy
istniejących sieci oświetlenia ulicznego planuje się również przedsięwzięcia związane
z modernizacją oświetlenia ulicznego w mieście. Przez modernizację oświetlenia ulicznego
należy rozumieć jego przebudowę, lub rozbudowę w zależności od potrzeb,
z wykorzystaniem nowoczesnych elementów techniki oświetleniowej - opraw LED. Celem
takich działań jest poprawa jakości oświetlenia w mieście, zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Modernizacja na przyszłość powinna iść w kierunku stosowania nowoczesnych systemów
oszczędzania energii w wybranych i możliwych do zastosowania obszarów miasta.
Od roku 2015 wdraża się system sterowania i zarządzania i monitoringu oświetlenia
ulicznego poprzez stronę www. System ten określany jest jako inteligentny, ponieważ potrafi
dobrać najbardziej właściwy moment i czas włączenia/wyłączenia oświetlenia oraz regulować
natężenie światła. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie energii elektrycznej. System
składa się ze sterowników i oprogramowania. Sterowniki systemu włączają oświetlenie
poprzez styczniki, umożliwiają też sterowanie pracą reduktorów mocy.
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6.6.3 Place zabaw i siłownie plenerowe
W zasobach miasta znajdują się place zabaw z przy ul. Dąbrowskiego 8, ul. Narutowicza
7, ul. Niepodległości 10, ul. Grunwaldzka 4, ul. Sobieskiego 10, ul. Boboli, Nad jeziorem
Jeziorak przy plaży niestrzeżonej i przystani BISKAJE, ul. Sikorskiego – ścieżki pieszorowerowe , ul. Kościuszki – ścieżki pieszo-rowerowe, ul. 1 Maja 10-10A, ul. Jasielska 1-2, ul.
Smolki 19, ul. Andersa 1, ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja 16A, ul. Kościuszki - "Wyspa
Młyńska" i zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Iławki (plac zabaw i siłownia plenerowa),
ul. Odnowiciela (siłownia plenerowa), ul. Szeroka (siłownia plenerowa)
Miejskie place zabaw budowane są od dwudziestu kilku lat. Na tych najstarszych
w przeciągu ostatnich kilku lat, sukcesywnie, w ramach środków zapisywanych w budżecie
miasta, wymieniane są urządzenia zabawowe na nowe. Na wielu placach zmodernizowano
nawierzchnie pod urządzeniami zabawowymi - z trawiastej na nawierzchnie bezpiecznego
upadku. Obecnie wszystkie miejskie place zabaw i siłownie plenerowe posiadają
nawierzchnie bezpiecznego upadku, zgodne z obowiązującymi przepisami. W większości
place zbaw i siłownie plenerowe są nowe, budowane w przeciągu kilku ostatnich lat, głownie
przy realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem istniejących terenów i budową
nowych ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych.
Urząd Miasta Iławy w roku 2015 przeprowadził „Wdrożenie Systemu Kontroli”
na miejskich placach zabaw zlokalizowanych na terenie Iławy i tym samym rozpoczął
przeprowadzanie corocznej kontroli głównej na miejskich placach zabaw i siłowniach
plenerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiotowe kontrole wykonuje
Centrum Kontroli Placów zabaw Sp. z o.o. z Piastowa. W ocenie przeprowadzającego te
kontrole, z każdym rokiem poziom bezpieczeństwa na miejskich placach zabaw i siłowniach
plenerowych rośnie i w większości przypadków posiada poziom "wysoki".
Rokrocznie po corocznej kontroli głównej na miejskich placach zabaw i siłowniach
plenerowych, zgodnie z zaleceniami inspektora przeprowadzającego kontrolę szczegółowo
opisanymi w sprawozdaniach z inspekcji, przeprowadzany jest remont i konserwacja placów
zabaw i siłowni plenerowych.
Ponadto w myśl obowiązujących przepisów właściciel placów zabaw i siłowni plenerowych
zobowiązany jest do kontroli okresowej i kontroli funkcjonalnej na placach zabaw
oraz siłowniach plenerowych, zgodnie z planem ich kontroli. Oględziny okresowe
umożliwiają ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia
lub warunków pogodowych. Takie zagrożenie mogą przykładowo stwarzać połamane części
lub potłuczone butelki. Przedmiotem kontroli przez oględziny jest kontrola poziomu
czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne
zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji.
Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym. Jej celem jest sprawdzenie
funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia. Powyższe kontrole
przeprowadzane są w okresie od 01.05 do 31.10 każdego roku.
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6.6.4 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody tereny zieleni to tereny urządzone wraz
z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte
roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń
towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom,
składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.
Burmistrz Miasta Iławy zarządza obecnie terenami zieleni o łącznej powierzchni ok.
43ha. Składają się na to tereny ogólnodostępne (rekreacyjne i wypoczynkowe), tereny zieleni
osiedlowej oraz zieleń w pasach drogowych.
Na zakres prac wykonywanych w zakresie bieżącego utrzymania zieleni składają się
przede wszystkim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koszenie terenów zieleni oraz grabienie liści,
pielęgnacja krzewów i żywopłotów,
ściółkowanie krzewów,
usuwanie odrostów korzeniowych z drzew,
nasadzenia roślin jednorocznych i cebulowych,
bieżąca pielęgnacja bylin, różanek,
podlewanie drzew młodych,
bieżąca pielęgnacja kwietników sezonowych,
oczyszczanie terenów zieleni z zanieczyszczeń,
opróżnianie koszy miejskich na odpadki (140 szt.),
utrzymanie porządku na placach zabaw,
wymiana piasku w piaskownicach (pierwsza wymiana – do 30.04, druga wymiana –
do 30.06)
oczyszczanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i innych powierzchni
utwardzonych na terenach zieleni

W ramach bieżącego utrzymania terenów miejskich corocznie wykonywane są
nasadzenia roślin ozdobnych – zarówno drzew, jak i krzewów, bylin i traw ozdobnych.
Ogólną tendencją w obsadzaniu terenów zieleni jest w naszym mieście wprowadzenie
większej ilości kwitnących roślin wieloletnich, które nie będą wymagały tak dużych
nakładów pracy, jak to się dzieje w przypadku roślin jednorocznych sezonowych, a także
iglastych i zimozielonych, które będą ozdobą całoroczną.
Do utrzymania zieleni należy zaliczyć także gospodarkę drzewostanem, czyli
pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów. Większość prac związanych z wycinką drzew
planuje się na okres pomiędzy 15 sierpnia a 28 lutego ze względu na trwający w pozostałym
czasie okres lęgowy ptaków.
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Realizacja szeroko pojętej konserwacji miejskiego drzewostanu prowadzona jest
na bieżąco i odbywa się poprzez odpowiednio priorytetowanie działań. Ich zakres obejmuje
w pierwszej kolejności likwidację zagrożeń wynikających ze złego stanu zdrowotnego
lub technicznego drzew, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Wiąże się to w szczególności z usuwaniem drzew pochylonych mogących się wywrócić,
chorych, zamierających i suchych, po wcześniejszym uzyskaniu stosownych zezwoleń,
a także wykonywaniem cieć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew tj. m.in. usuwanie gałęzi
i konarów suchych i zamierających, czy też wykonywanie cięć korygujących statykę drzew.
Przy typowaniu drzew przeznaczonych do usunięcia lub pielęgnacji bierze się pod uwagę
szereg czynników, parametrów i objawów, które bardzo często nie są widoczne na pierwszy
rzut oka i tylko profesjonalna ocena, często przy użyciu specjalistycznych narzędzi
i przyrządów, pozwala właściwie zdiagnozować stan drzewa i oszacować ewentualne
zagrożenie.
Ponadto na terenach zieleni miejskiej znajduje się szereg elementów małej
architektury stanowiących nieodłączny element terenów zieleni tj. fontanny, ławki, donice,
urządzenia zabawowe na placach zabaw, siłownie plenerowe, które są na bieżąco
utrzymywane i konserwowane.
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE ILOŚCI I KOSZTÓW:
Rok 2011

Rok 2016

Rok 2018

Łączna
pow. 28ha
terenów
do
utrzymania

36,4ha

41ha

Bieżące
utrzymanie
zieleni

485,5 tys.

609,2 tys.

648,3 tys.

Ilość nasadzeń

Drzewa – 56 szt. Drzewa – 103 szt.

Drzewa – 357
szt.

Krzewy – 436 Krzewy – 541 szt.
szt.
Krzewy – 430
Byliny i trawy – szt.
668 szt.
Byliny i trawy
– 114 szt.
Nowe nasadzenia 21,5 tys.
wraz
z
pielęgnacją

79,4 tys.

147,8 tys.

Pielęgnacja
i 35,1 tys.
wycinka drzew i
krzewów

75,8 tys.

48,5 tys.
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6.4. Spółki komunalne
6.4.1. Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ZGL jest Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XL/379/98 z dnia 28 maja 1998 roku, w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego –
Miejskiego Zarządu Gospodarki Lokalami w spółkę prawa handlowego.
W dniu 12 lutego 1999 roku Zarząd Gminy Miejskiej Iława podpisał Akt Założycielski
Spółki. Umowa Spółki została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast w dniu 2 marca 1999 roku. W dniu 27 kwietnia 1999 roku Iławskie TBS Sp. z o.o.
otrzymała wpis do Sądu Rejonowego w Olsztynie pod pozycją 2581. Dnia 20 września 2001
roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000042224.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 354 000 zł. Jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska
Iława posiadająca 3 354 udziałów o nominalnej wartości 1000 zł każdy.
Na dzień 31 grudnia 2018r. w Iławskim TBS zatrudnionych było 18 osób w wymiarze
17,5 etatów
Zakres działalności Spółki Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Zarządu
Gospodarki Lokalami określony został w akcie założycielskim Spółki. Podstawowym
przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja
na zasadach najmu.
W dniu 31.12.2018 r. na majątek Spółki składały się:
− 84% udziału w budynku biurowym przy ul. Jagiellończyka 16 o pow. użytkowej
1 144,49 m2 i działce o pow. 614 m2,
− nieruchomość zabudowana budynkiem socjalno-biurowym – o pow. użytkowej 297,11
m2 przy ul. Jagiellończyka wraz z działką o pow. 382 m2,
− 2 budynkami mieszkalne wielorodzinne pow. użytkowa 4 184,67 m2zlokalizowane
w Iławie przy ul. Ostródzkiej 48E i 48G wraz z działką o pow. 5 343 m2 – o 81
mieszkaniach i 7 garażach,
− droga przy ul. Ostródzkiej 48G o pow. 3 126 m2,
− budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Jagiellończyka 16A o pow. użytkowej
1 720,90m2na działce o pow. 930 m2 o 23 mieszkaniach i 2 lokalach użytkowych,
− 3 budynki mieszkalne przy ul. Skłodowskiej 2A, 2B, 2C o pow. użytkowej
4.300,36 m2 na działkach o łącznej powierzchni o 4.848 m2 - 82 mieszkaniach i 10
garażach,
− budynek mieszkalny przy ul. Szeptyckiego 4 o pow. użytkowej 1.068,68 m2 na działce
o pow. 1.627 m2 – 24 mieszkania i 5 garaży,
− działka przy ul. Żołnierzy Wyklętych o pow. użytkowej 8 620 m2.
W 2018 roku wystąpił wzrost przychodów z najmu lokali mieszkalnych o 34.309,96zł
tj. o 3% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to z podwyżki stawki czynszu
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w budynkach będących własnością TBS. Przychody z najmu lokali użytkowych wzrosły
o 16.707,35zł tj. o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Jest to wynik podwyżek stawek
czynszu i opłat za media. Przychody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi
wzrosły o 20.596,65 zł tj. o 3% w stosunku do ubiegłego roku. Od miesiąca sierpnia 2018r.
przyjęliśmy w zarządzanie wspólnotę mieszkaniową przy ul. Piastowskiej 4 i wspólnotę
mieszkaniową przy ul. K. Stefana Wyszyńskiego 12 i 12A.
Wzrost przychodów z zarządzania lokalami gminnymi o 64.794,75zł wynika ze środków
przekazanych z Gminy Miejskiej, tj. zabezpieczonych w budżecie na 2018 rok. Przychody
w 2018 roku z tytułu sprzedaży mediów, konserwacji i remontów spadły o 108.976,52zł
co jest wynikiem mniejszych środków uzyskanych z Gminy Miejskiej na konserwacje,
remonty i inwestycje. Duży spadek przychodów operacyjnych w 2018r., to wynik
przychodów uzyskanych w 2017 r. ze sprzedaży działki przy ul. Jasielskiej.
Wzrost przychodów z tytułu odsetek o 27 % w stosunku do 2017 roku to wynik
oprocentowania systematycznie zakładanych krótkoterminowych lokat bankowych.
Kluczowe koszty Spółki obejmują:
− wynagrodzenia pracownicze wraz z narzutami;
− wydatki związane z zakupem mediów dla posiadanych przez Spółkę zasobów;
− wydatki na zakup usług obcych (konserwacje i remonty w budynkach gminnych
oraz zakup pozostałych usług niezbędnych do funkcjonowania Spółki).
Znaczącą grupę kosztów tworzą również odsetki od kredytów.
W ujęciu całego 2018 roku Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 142.821,85 zł.
Spółka w dalszym ciągu zobowiązana jest do podejmowania działań strategicznych
zmierzających do umocnienia swej pozycji. Celowa byłaby dalsza budowa budynków
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. ITBS jest gotowe do wypełnienia potrzeb
mieszkaniowych grupy Iławian średnio zarabiających, posiada już tereny pod to budownictwo
otrzymane aportem od Gminy Miejskiej oraz dokumentację projektową na pierwszy z dwóch
budynków. Jedynie względy finansowe mogą zagrozić nasze najbliższe plany.
Po siedmiu latach stagnacji (brak programów dla TBS) 1 listopada 2015r. został uruchomiony
program rządowy popierania budownictwa mieszkaniowego z preferencyjnym
finansowaniem społecznego budownictwa czynszowego przez BGK. Korzystając
z możliwości tego programu Spółka złożyła wniosek o kredyt z BGK w edycji marzec 2018,
jednakże w wyniku jego rozpatrzenia dostaliśmy odmowę udzielenia zwrotnego finansowania
w ramach realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego (pismo z dnia
30.05.2018r.) z uwagi na negatywną ocenę wiarygodności kredytowej. Powyższe
podyktowane jest niespełnieniem wskaźników wymaganych przez BGK takich jak: wskaźnik
pokrycia i obsługi zadłużenia; wskaźnik płynności szybkiej oraz wskaźnik stałości
sfinansowania majątku trwałego. Mając na względzie te okoliczności, zgodnie z sugestią
Banku, Spółka podjęła szereg działań w kierunku poprawy wskaźników oraz otrzymała
zapewnienie głównego udziałowca Spółki – Gminy Miejskiej Iława – o przekazaniu w latach
2019 i 2020 środków finansowych na budowę budynku TBS przy ul. Żołnierzy Wyklętych
które stanowić będą podniesienie kapitału zakładowego. W zakresie działań własnych ITBS
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podwyższył od września 2018r. stawki czynszu w lokalach użytkowych wynajmowanych w
biurowcu ITBS, podniesione zostały stawki czynszu w lokalach mieszkalnych ul.
Skłodowskiej 2A, 2B, 2C i ul. Szeptyckiego 4. Takie poczynania wpływają na poprawę
wskaźników ocenianych przez BGK, co przyczynia się do ubiegania się o ponowne złożenie
we wrześniu 2018r. wniosku o kredytowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę
budynku z 35 mieszkaniami i garażami przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Iławie. Po wstępnym
rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2018r. o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach
realizacji przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
pomimo niespełnienia jednego z kryterium oceny wiarygodności kredytowej Bank
warunkowo ocenił wiarygodność Spółki pozytywnie a do dalszego procedowania wniosku
będzie złożenie przez ITBS planu podwyżek stawek czynszu w dotychczasowym zasobie tak,
aby generowane przychody wystarczały na spłatę zobowiązań, jego utrzymanie oraz remonty.
Przesłanką uzyskania finansowania inwestycji jest partycypacja gminy w kosztach
budowy oraz umowa zawarta z gminą na wynajem części mieszkań w ramach łańcuszka
przesiedleń z zasobów komunalnych. Bezwzględnym warunkiem będzie również aktywny
udział Gminy Miejskiej poprzez podnoszenie kapitału oraz zgodę na podwyżki stawek
czynszu w zasobach TBS. Wskazuje to na konieczność ścisłej współpracy z Gminą Miejską w
procesie prowadzonej inwestycji budowy budynku.
Według stanu na 31.12.2018r. Spółka zarządzała 34 budynkami mieszkalnymi ze 100%
własnością Gminy Miejskiej, 62 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy
Miejskiej, 16 budynkami Wspólnot bez udziału Gminy (w tym biurowiec ITBS)
oraz 7 budynkami własnymi.
Ilość administrowanych mieszkań ogółem 2.640 o pow. 125.653,04 m2, w tym 844 lokali
komunalnych, 1188 lokali wykupionych w budynkach gminnych, 396 lokali w budynkach
wspólnot bez udziału gminy, 210 stanowiących własność Spółki, 2 lokale wykupione
od Spółki.
W zasobach własnych Spółka posiada 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 210
mieszkaniami, 22 garażami oraz 2 lokalami użytkowymi. W budynku TBS przy ul.
Jagiellończyka 16A wyjątkowo znajdują się wyodrębnione lokale na własność: dwa
mieszkalne i jeden użytkowy. Lokale te od początku budowy nie są obciążone kredytem a ich
właściciele przed budową budynku je zakupili. Możliwość taka istniała ze względu
na kształtowanie się przepisów w zakresie partycypacji najemców a budynek ten jako jedyny
posiada 20% partycypację najemców, późniejsze realizacje TBS zawierają 30% partycypację.
ITBS jako spółka prawa handlowego jest również właścicielem budynku biurowego,
w którym mieści się siedziba naszej Spółki.
W budynku biurowym znajdują się powierzchnie użytkowe do wynajęcia, w roku 2018
pomimo, że wszystkie lokale były zajęte, jednakże stawki czynszu pomimo podwyżki
nie pokrywają kosztów utrzymania powierzchni. Sukcesywnie budynek jest remontowany.
W budynkach mieszkalnych TBS corocznie, oprócz potrzebnych napraw, wykonywane
są remonty poprawiające użytkowanie mieszkańcom, jak wymiana drzwi wejściowych
do klatek, domofonów czy montaż oświetlenia na czujniki ruchu.
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Mieszkania TBS cieszą się dużym powodzeniem. Jednakże zauważalna jest w ostatnich latach
większa rotacja, co z jednej strony popularyzuje taki system wynajmu mieszkań, z drugiej
natomiast niekorzystnie wpływa na wynik finansowy naszej Spółki, kiedy to wypłacamy
zrewaloryzowane partycypacje i kaucje mieszkańcom zwalniającym lokale. Obecnie przepisy
też zezwalają na przekazywanie cesji praw z najmu mieszkań innej osobie i wówczas Spółka
nie może dysponować takim mieszkaniem, gdyż najemcy dokonują wzajemnego przekazania
go między sobą. Wielu mieszkańców wyraża swoje niezadowolenie ze zbyt wysokich stawek
czynszu w zasobach TBS, jednakże wskazania Banku Gospodarstwa Krajowego są, aby
zapewnić stały wzrost stawek celem poprawy sytuacji finansowej Spółki, wzrostu
wskaźników wymaganych przez Bank oraz zdolności do zaciągania dalszych zobowiązań
kredytowych.
Niewielka cześć najemców Spółki zalega w regulowaniu czynszu – jest to poniżej 1,71%
przypisu. Prowadzona jest windykacja należności poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty.
Po otrzymaniu pisma większość dłużników dokonała wpłaty zaległości jednorazowo.
Dłużnicy otrzymują również możliwość spłaty zaległości w ratach. W 2018 r. zawarto 7 ugód
dotyczących ratalnej spłaty zaległości. Nie wywiązanie się z warunków ugody lub brak
reakcji na otrzymane wezwania spowodowało skierowanie do Sądu 4 spraw o zasądzenie
należności.
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami prowadzi
działalność w zakresie zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. Podstawą
są umowy cywilno–prawne zarządzania nieruchomościami. Na koniec roku 2018 Spółka
zarządzała 79 Wspólnotami. ITBS pozyskało w zarządzanie od 01.08.2018r. nową wspólnotę
mieszkaniową przy ul. Piastowskiej 4 i od 1.09.2018r. wspólnotę mieszkaniową „Zacisze”
przy ul. K. Stefana Wyszyńskiego 12 i 12A. W zarządzie znajduje się również budynek przy
ul. Jagiellończyka 16, będący siedzibą Spółki.
Średnia stawka za zarządzanie, jaką pobiera ITBS zgodnie z umowami, to 0,60 zł/m2.
Zaznaczyć należy, że stawka za zarządzanie obejmuję znacznie szerszy zakres obowiązków
i kosztów zarządcy aniżeli u konkurencyjnych firm.
Spółka ITBS jest dobrze przygotowana do sprawowania zarządu nieruchomościami. Posiada
odpowiednią kadrę zarządzającą, techniczną i księgową. Każda Wspólnota ma swojego
opiekuna z działu technicznego, który na co dzień jest w kontakcie z Zarządem Wspólnoty
oraz przyjmuje zgłoszenia o usterkach i awariach oraz nadzoruje ich usunięcie oraz
wykonywanie wszelkich prac budowlanych prowadzonych na budynku. Wspólnie
z Zarządem Wspólnoty ustala projekt planu gospodarczego Wspólnoty na bieżący rok,
przedstawiony następnie na corocznym zebraniu. Podobnie jest z rozliczeniem finansowym
Wspólnot. Są one przypisane do konkretnej osoby z działu finansowego (3 osoby), które
prowadzą kompleksowe sprawy rozliczeń. Corocznie w I kwartale odbywają się zebrania
Wspólnot Mieszkaniowych. W roku 2018 odbyło się 77 zebrań rocznych. Ponadto odbywały
się zebrania Wspólnot zwołanych w ciągu roku przez zarząd oraz podjęto szereg uchwał
drogą indywidualnego zbierania głosów.
ITBS wspierając merytorycznie Wspólnoty Mieszkaniowe aktywizuje działania
inwestycyjne w zarządzanych budynkach. W ramach kosztów zarządzania nad prowadzonymi
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robotami prowadzi również nadzór techniczny. Roboty wykonane na budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych zarządzanych przez ITBS w 2018r. wynosiły ogółem 1.063.452,32 zł.
Z uwagi na wykonane w ubiegłych latach roboty termomodernizacyjne w wielu budynkach
w roku 2018 przeważały prace wykonywane w zakresie wymiany instalacji elektrycznych
na klatkach schodowych (WLZ i oświetlenie) i remont klatek schodowych, roboty zewnętrzne
przy budynkach (chodniki, stojaki dla rowerów) oraz budowa własnych węzłów w budynkach
wspólnot dla potrzeb c.o. i c.w.u. Szczegółowy wykaz przedstawia tabela poniżej.

Szczegółowy wykaz robót wykonanych w 2018 r. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Lp.

1

Wartość
robót /brutto/

Przedmiot robót

2

Udział Gminy

Udział Właścicieli

%

wartość

%

wartość

3

4

5

6

7

1

Usunięcie graffiti na budynku mieszkalnym
ul. Kościuszki 19

1 296,00

35,80%

463,97

64,20%

832,03

2

Malowanie klatki schodowej i piwnicy w budynku
mieszkalnym ul. Kr. Jadwigi 22

2 052,00

38,00%

779,76

62,00%

1 272,24

3

Rozbudowa monitoringu zewnętrznego o dwie kamery
na budynku mieszkalnym ul. Kr. Jadwigi 26

2 493,00

39,00%

972,27

61,00%

1 520,73

4

Remont korytarzy piwnicznych i pomieszczeń
suszarni w budynku mieszkalnym ul. Kopernika 13A

7 500,00

0,00%

0,00

100,00%

7 500,00

5

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

8 280,00

50,00%

4 140,00

50,00%

4 140,00

6

Wymiana wodomierzy zimnej wody w budynku
mieszkalnym ul. Kościuszki 23

5 180,00

57,00%

2 952,60

43,00%

2 227,40

7

Remont pomieszczeń pralni, suszarni i korytarzy
piwnicznych w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki
23

5 199,99

57,00%

2 963,99

43,00%

2 236,00

8

Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej
i piwnicy w budynku mieszkalnym ul. Jagiełły 3

7 722,00

72,80%

5 621,62

27,20%

2 100,38

9

Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na
cyfrową w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 9

2 800,00

51,00%

1 428,00

49,00%

1 372,00

10

Naprawa płyt balkonowych na budynku mieszkalnym
ul. Kościuszki 23

12 000,00

57,00%

6 840,00

43,00%

5 160,00

11

Wymiana instalacji WLZ w budynku mieszkalnym
ul. Nowomiejska 2

11 600,00

70,00%

8 120,00

30,00%

3 480,00

Modernizacja oświetlenia korytarzy piwnicznych na
12 lampy z czujnikiem ruchu w budynku mieszkalnym
ul. Kościuszki 20A

1 980,00

56,00%

1 108,80

44,00%

871,20

13

5 410,96

56,00%

3 030,14

44,00%

2 380,82

Wykonanie monitoringu budynku mieszkalnego
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ul. Kościuszki 20A
14

Wymiana okien (3 szt.) na PCV w pralni i suszarni
budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 20A

1 733,10

56,00%

970,54

44,00%

762,56

Odnowienie ścian klatek schodowych powyżej
15 lamperii z oczyszczeniem żywicy w budynku
mieszkalnym ul. Kr. Jadwigi 5

30 000,00

0,00%

0,00

100,00%

30 000,00

Remont daszków (2 szt.) nad wejściami do klatek
16 schodowych budynku mieszkalnego ul. Sobieskiego
20A

7 600,00

0,00%

0,00

100,00%

7 600,00

Odprowadzenie wód z dachu budynku mieszkalnego
ul. Kopernika 13

12 000,00

0,00%

0,00

100,00%

12 000,00

Modernizacja oświetlenia klatki schodowej na lampy
18 z czujnikiem ruchu w budynku mieszkalnym
ul. Kopernika 13

1 870,00

0,00%

0,00

100,00%

1 870,00

17

19

Wymiana instalacji WLZ w budynku mieszkalnym
ul. Kościuszki 4B

53 500,00

33,00%

17 655,00

67,00%

35 845,00

20

Wymiana instalacji WLZ w budynku mieszkalnym
ul. Skłodowskiej 11A

27 000,00

21,70%

5 859,00

78,30%

21 141,00

Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na
21 klatkach schodowych w budynku mieszkalnym
ul. Smolki 19

33 480,00

36,00%

12 052,80

64,00%

21 427,20

22

Wykonanie monitoringu budynku mieszkalnego
ul. Smolki 19

12 823,92

36,00%

4 616,61

64,00%

8 207,31

23

Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w
budynku mieszkalnym ul. Andersa 1A

15 950,00

14,00%

2 233,00

86,00%

13 717,00

24

Wykonanie cyrkulacji ciepłej wody w lokalach Nr 1, 3,
5, 7, 9 w budynku mieszkalnym ul. Andersa 1A

1 780,00

14,00%

249,20

86,00%

1 530,80

25

Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w
budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 16

14 430,00

50,00%

7 215,00

50,00%

7 215,00

26

Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej
budynku mieszkalnego ul. 1 Maja 16

2 499,99

50,00%

1 250,00

50,00%

1 250,00

5 534,99

28,00%

1 549,80

72,00%

3 985,19

Montaż stojaków rowerowych i założenie siatek na
27 okna piwniczne w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja
10A
28

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia
budynku mieszkalnego ul. 1 Maja 25

500,00

79,03%

395,15

20,97%

104,85

29

Remont zejść do piwnic w 3 klatkach schodowych
w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 10A

5 832,00

28,00%

1 632,96

72,00%

4 199,04

30

Remont korytarzy piwnicznych w budynku
mieszkalnym ul. Jagiełły 2

6 300,00

73,50%

4 630,50

26,50%

1 669,50

31

Wymiana drzwi z tyłu budynku w budynku
mieszkalnym ul. Woj. Polskiego 7

2 791,80

47,00%

1 312,15

53,00%

1 479,65
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32

Malowanie klatek schodowych (2 szt.) w budynku
mieszkalnym ul. Narutowicza 9

36 000,00

34,00%

12 240,00

66,00%

23 760,00

33

Montaż stojaka na rowery przy budynku mieszkalnym
ul. Narutowicza 9

1 500,00

34,00%

510,00

66,00%

990,00

34

Renowacja drzwi wejściowych do budynku
mieszkalnego ul. Kr. Jadwigi 20

1 200,00

40,00%

480,00

60,00%

720,00

35

Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na
cyfrową w budynku mieszkalnym ul. Westerplatte 7

11 500,00

30,60%

3 519,00

69,40%

7 981,00

36

Montaż stojaków na rowery przy budynku
mieszkalnym ul. Westerplatte 7

5 000,00

30,60%

1 530,00

69,40%

3 470,00

37

Wykonanie instalacji c.w.u. z likwidacją piecyków
gazowych w budynku mieszkalnym ul. Westerplatte 7

67 800,00

30,60%

20 746,80

69,40%

47 053,20

7 000,00

30,60%

2 142,00

69,40%

4 858,00

4 800,00

43,00%

2 064,00

57,00%

2 736,00

101 913,72

0,00%

0,00

100,00%

101 913,72

Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej
38 instalacji c.w.u. z likwidacją piecyków gazowych
w budynku mieszkalnym ul. Westerplatte 7
39

Wykonanie i montaż siatek w ramkach na okienka
piwniczne w budynku mieszkalnym ul. Br. Alberta 2

40

Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
Nr 9 na "Osiedlu Smolniki" w Smolnikach

41

Montaż stojaków na rowery przy budynku
mieszkalnym ul. Ostródzka 54

2 200,00

0,00%

0,00

100,00%

2 200,00

42

Remont schodów w klatce schodowej budynku
mieszkalnego ul. Kościuszki 6

10 000,00

66,00%

6 600,00

34,00%

3 400,00

43

Wykonanie monitoringu budynku mieszkalnego
ul. Kościuszki 9

3 929,04

51,00%

2 003,81

49,00%

1 925,23

44

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia
budynku mieszkalnego ul. Jagiełły 1

615,00

94,00%

578,10

6,00%

36,90

Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę
45 kotła gazowego na kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. +
c.w.u. w budynku mieszkalnym ul. Jagiełły 1

1 200,00

94,00%

1 128,00

6,00%

72,00

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego
ul. Jagiełły 1

77 709,00

94,00%

73 046,46

6,00%

4 662,54

Wykonanie instalacji c.w.u. oraz wymiany instalacji
47 c.o. wraz z kotłem w budynku mieszkalnym ul. Jagiełły
1

55 000,00

94,00%

51 700,00

6,00%

3 300,00

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku
48 mieszkalnego ul. 1 Maja 25 z instalacją c.o. i c.w.u.,
wymiennikownią i przyłączem cieplnym

138 414,20

79,03%

109 388,74

20,97%

29 025,46

46

49

Montaż siatek na przewodach kominowych na dachu
budynku mieszkalnego ul. Smolki 30

1 200,00

41,00%

492,00

59,00%

708,00

50

Montaż daszka nad drzwiami wejściowymi do
budynku mieszkalnego ul. Niepodległości 8

2 970,00

13,50%

400,95

86,50%

2 569,05
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Wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego
do celów c.w.u. i wewnętrznej instalacji c.w.u.
51
i cyrkulacji oraz demontaż piecyków gazowych
w budynku mieszkalnym ul. Niepodległości 8

9 840,00

13,50%

1 328,40

86,50%

8 511,60

8 299,99

42,00%

3 486,00

58,00%

4 813,99

17 236,80

0,00%

0,00

100,00%

17 236,80

900,00

0,00%

0,00

100,00%

900,00

Usunięcie graffiti i zabezpieczenie pomalowanych
55 powierzchni powłoką antygraffiti na budynku
mieszkalnym ul. Kościuszki 9

2 512,00

51,00%

1 281,12

49,00%

1 230,88

Modernizacja oświetlenia korytarzy piwnicznych na
56 lampy z czujnikiem ruchu w budynku mieszkalnym
ul. Woj. Polskiego 6B

1 460,00

0,00%

0,00

100,00%

1 460,00

Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego
w budynku mieszkalnym ul. Brata Alberta 2

984,00

43,00%

423,12

57,00%

560,88

Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego
58 w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 18A (dla potrzeb
1 Maja 16, 18, 18A)

984,00

59,30%

583,51

40,70%

400,49

59

Wymiana i modernizacja instalacji domofonowej
w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 16

7 950,00

50,00%

3 975,00

50,00%

3 975,00

60

Modernizacja oświetlenia klatek schodowych
i wiatrołapów w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 16

3 600,00

50,00%

1 800,00

50,00%

1 800,00

61

Wykonanie monitoringu budynku mieszkalnego
ul. 1 Maja 16

6 900,00

50,00%

3 450,00

50,00%

3 450,00

62

Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w
budynku mieszkalnym ul. Kr. Jadwigi 5

14 400,00

0,00%

0,00

100,00%

14 400,00

Remont dachów wiatrołapów na budynkach
63 mieszkalnych Nr 9 i Nr 12 na "Oś. Smolniki"
w Smolnikach

13 772,21

0,00%

0,00

100,00%

13 772,21

Remont schodów wejściowych do klatek schodowych
64 i montaż listew na poręczach balkonowych na
budynku mieszkalnym ul. Kopernika 15

4 500,00

0,00%

0,00

100,00%

4 500,00

52

Remont kominów na dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Grunwaldzka 4

Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych oraz na
53 strych w budynkach mieszkalnych Nr 8, 9, 10, 11, 12
na "Osiedlu Smolniki" w Smolnikach
54

57

Wykonanie projektu zieleni przy budynku
mieszkalnym ul. Szeptyckiego 7

65

Remont schodów w klatce schodowej (małej) w
budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 15

8 000,00

87,00%

6 960,00

13,00%

1 040,00

66

Wykonanie dezynsekcji budynku mieszkalnego
ul. Woj. Polskiego 9A

3 936,00

0,00%

0,00

100,00%

3 936,00

67

Montaż stojaków na rowery przy budynku
mieszkalnym ul. Woj. Polskiego 9A

7 999,99

0,00%

0,00

100,00%

7 999,99

68

Przegląd konserwacyjny węzła cieplnego w budynku
mieszkalnym ul. Woj. Polskiego 9A

4 800,00

0,00%

0,00

100,00%

4 800,00
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69

Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym
ul. Kopernika 13

3 100,00

0,00%

0,00

100,00%

3 100,00

70

Położenie papy termozgrzewalnej na części dachu
budynku mieszkalnego ul. 1 Maja 3

3 600,00

79,00%

2 844,00

21,00%

756,00

71

Modernizacja oświetlenia klatek schodowych
w budynku mieszkalnym ul. Ostródzka 56

3 150,00

0,00%

0,00

100,00%

3 150,00

72

Remont balkonu (wspólnego) w budynku
mieszkalnym ul. Plażowa 7

9 000,00

16,00%

1 440,00

84,00%

7 560,00

73

Wykonanie parkingu przy budynkach mieszkalnych
ul. Ostródzka 54 i 56

13 500,00

0,00%

0,00

100,00%

13 500,00

Zakup i montaż daszków ze ścianką boczną nad
74 wejściami do klatek schodowych budynku
mieszkalnego ul. Andersa 1A

3 499,20

14,00%

489,89

86,00%

3 009,31

75

Malowanie wejść do klatek schodowych budynku
mieszkalnego ul. 1 Maja 16

5 400,00

50,00%

2 700,00

50,00%

2 700,00

76

Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach
mieszkalnych ul. Wyszyńskiego 12 i 12A

1 123,20

0,00%

0,00

100,00%

1 123,20

77

Wykonanie stanowisk parkingowych na rowery przy
budynku mieszkalnym ul. Ostródzka 46A

2 999,99

41,00%

1 230,00

59,00%

1 769,99

78

Montaż czujników gazu w lokalach mieszkalnych
budynku mieszkalnego ul. 1 Maja 6

3 000,00

22,00%

660,00

78,00%

2 340,00

79

Wymiana 2 szt. okien na klatce schodowej w budynku
mieszkalnym ul. Plażowa 7

1 552,00

16,00%

248,32

84,00%

1 303,68

80

Wykonanie częściowego remontu klatki schodowej
w budynku mieszkalnym ul. Kr. Jadwigi 20

9 500,00

40,00%

3 800,00

60,00%

5 700,00

14 000,00

66,00%

9 240,00

34,00%

4 760,00

6 300,00

66,00%

4 158,00

34,00%

2 142,00

Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na
83 cyfrową w I klatce schodowej budynku mieszkalnego
ul. Niepodległości 4

5 750,00

66,00%

3 795,00

34,00%

1 955,00

84

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na klatkach
schodowych w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 6

1 950,00

22,00%

429,00

78,00%

1 521,00

85

Malowanie części klatki schodowej w budynku
mieszkalnym ul. Jagiełły 2

1 950,00

73,50%

1 433,25

26,50%

516,75

Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu
86 w 3 klatkach schodowych w budynku mieszkalnym
ul. Ostródzka 46A

560,00

41,00%

229,60

59,00%

330,40

350,00

0,00%

0,00

100,00%

350,00

Remont tunelu i klatki schodowej do drzwi
81 wejściowych klatki w budynku mieszkalnym
ul. Niepodległości 4
82

87

Renowacja drzwi wejściowych do I klatki schodowej
w budynku mieszkalnym ul. Niepodległości 4

Zamalowanie graffiti na ścianie budynku
mieszkalnego ul. Sobieskiego 20A
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Modernizacja oświetlenia klatek schodowych na
88 lampy z czujnikiem ruchu w budynku mieszkalnym
ul. Kr. Jadwigi 5

3 849,99

0,00%

0,00

100,00%

3 849,99

89

Wykonanie placu pod trzepak oraz montaż trzepaka
przy budynku mieszalnym ul. Sobieskiego 18

1 838,85

0,00%

0,00

100,00%

1 838,85

90

Wymiana drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym
ul. Plażowa 7

1 500,00

16,00%

240,00

84,00%

1 260,00

Podłączenie do węzła cieplnego lokalu użytkowego
91 (własność Pani Anny Lisek) w budynku biurowym
ul. Jagiellończyka 16

5 499,99

0,00%

0,00

100,00%

5 499,99

Wymiana elektrozaworu w węźle ciepłowniczym
w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 7

2 600,00

49,30%

1 281,80

50,70%

1 318,20

Wykonanie opinii dla W.M. "DZIESIĄTKA" przy
93 ul. Niepodległości 10 w Iławie - dla potrzeb biura W.M.
i powierzchni strychowych

713,40

9,00%

64,21

91,00%

649,19

RAZEM

1 063 452,32

92

446 182,91

617 269,41

Jako zarządca wspólnot przygotowujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskania
preferencyjnych kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych. W roku 2018 zostały zrealizowane
dwie kompleksowe termomodernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem
preferencyjnego kredytu z pozyskaniem premii termomodernizacyjnej z BGK:

Lp.

WARTOŚĆ
ROBÓT

Adres budynku

ŚRODKI
WŁASNE

KREDYT

PREMIA

1 Maja 25 – docieplenie elewacji, wymiana
okien, docieplenie strychu, wykonanie
1.
instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przyłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej

145 013,20

20
013,20

125 000,00

21
656,13

Jagiełły 1 - docieplenie elewacji, wymiana
okien, docieplenie strychu, wymiana
2.
instalacji c.o. oraz pieca gazowego i
wykonanie nowej instalacji c.w.u.

136 000,00

16
000,00

120 000,00

21
760,00

281 013,20

36
013,20

245 000,00

43
416,13

RAZEM
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WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2018R.
•
•
•

•

Sprawne przeprowadzenie 77 rocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych –
I kwartał 2018r.;
Utrzymanie stanu zarządzania 77 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz pozyskanie
w zarządzanie trzech nowych budynków: ul. Piastowska 4 i Wyszyńskiego 12
i 12A, jedna Wspólnota Mieszkaniowa zrezygnowała z zarządu naszej spółki.
Utrzymanie zaległości czynszowych na poziomie 1,7 % przypisu i poprawa
regularnych wpłat z tytułu czynszu dokonywanych przez najemców budynków
ITBS. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosiły 27.124 zł., na dzień 31.12.2017r.
zaległości wynosiły 31.594 zł tj. wzrosły o 4.470 zł. Natomiast na koniec 2018r.
zaległości te wynosiły 25.700 zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku
poprzedniego o 5.894 zł.
Zestawienie robót wykonanych w zasobach Spółki w roku 2018
wraz z poniesionymi kosztami obrazuje poniższa tabela:

Lp

Przedmiot robót

1

2

Wartość
robót
/brutto/
3

1

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych ITBS

2

Usługi kominiarskie w budynkach ITBS Iława

10 610,46

3

Konserwacje bieżące w budynkach mieszkalnych ITBS

15 266,62

4

Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym ul. Ostródzka 48E

11 550,00

5

Modernizacja instalacji domofonowej z analogowej na cyfrową w budynku mieszkalnym
ul. Ostródzka 48E

8 250,00

6

Naprawa elementów węzła ciepłowniczego w budynku mieszkalnym ul. Skłodowskiej 2B

3 726,00

7

Naprawa elementów węzła ciepłowniczego w budynku mieszkalnym ul. Skłodowskiej 2A

1 458,00

8

Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Skłodowskiej 2C

9

Usunięcie przecieku z balkonu do lokalu Nr 27 w budynku mieszkalnym ul. Ostródzka 48G

1 300,00

10 Usunięcie przecieku z balkonu do lokalu Nr 40 w budynku mieszkalnym ul. Ostródzka 48G

1 450,00

11

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym ul. Ostródzka
48E

12 717,00

12

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka Nr
147/11 obręb 9 przy ul. Skłodowskiej

650,00

RAZEM
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192,00

984,00

68 154,08

•
•

Nadzorowanie i przeprowadzenie robót remontowych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,
Nadzorowanie i przeprowadzenie bieżących remontów, konserwacji w budynkach
gminnych w ramach środków przekazanych z Gminy Miejskiej - zestawienie
wykonanych w robót w 2018r. przedstawia następująca tabela:

Lp

Przedmiot robót

1

2

Wartość robót
zrealizowanych
/brutto/
3

1

Konserwacje bieżące

74 048,50

2

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych

1 321,02

3

Remont wolnych lokali -19 szt.

4

Przestawienie pieców kaflowych 2 szt.

4 200,00

5

Wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach

5 915,98

6

Wykonanie nowej poziomej instalacji c.o. na parterze budynku mieszkalnego ul. Jagiełły 1C

18 900,00

7

Wykonanie projektu technicznego instalacji gazowej i montażu dwufunkcyjnego kotła
gazowego dla lokalu komunalnego Nr 9 w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 25

9 436,00

8

Rozbiórka garaży przy ul. Kr. Jadwigi 12A i B oraz przeniesienie na ul. Jagiełły 1C

5 848,82

9

Usługi kominiarskie w budynkach gminnych

16 207,34

228 409,80

RAZEM

364 287,46

6.5. Iławskie wodociągi spółka z o.o.
Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. działa na podstawie aktu założycielskiego Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie –
Rejestr Handlowy Dział B, Nr 1672, H–716/94 dn. 28.10.1994 r., a od dnia 29.10.2001 r.
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000051694. Spółka posiada nadany jej numer identyfikacji
podatkowej NIP 744-00-03-911 oraz statystycznej w formie REGON 510277178.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:
Ogółem – 90 osób
Kobiety – 16 osób
Mężczyźni – 74 osoby
Spółka Iławskie Wodociągi dostarcza wodę i odbiera ścieki od 4 006 odbiorców.
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Woda wydobywana jest z ośmiu studni głębinowych, z głębokości ok. 300 m, z pokładów
wodonośnych okresu trzeciorzędu - paleogenu i czwartorzędu. Następnie, na Stacji
Uzdatniania Wody, woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez
napowietrzanie i filtrację, z zastosowaniem filtrów HI FLO 9 UF 2100 TWIN 4. W wyniku
uzdatniania usuwane jest przede wszystkim żelazo, ale też związki azotu (azot amonowy, azot
azotanowy). Sterowanie stacją odbywa się bezobsługowo, z panelu sterowania uprawnione
osoby mogą zmieniać nastawy urządzeń.
Długość sieci wodociągowej w mieście Iława to 92,05 km.
Do zadań spółki w ramach zapewnienia dostawy wody należy wykonywanie prac
zapewniających prawidłowe działanie Stacji Uzdatniania Wody, nadzór nad procesami
technologicznymi uzdatniania wody oraz działania zapewniające prawidłową jakość wody
przeznaczonej do spożycia pod względem fizykochemicznymi mikrobiologicznym.
Pracownicy odpowiadają za eksploatację, naprawę, usuwanie awarii posiadanej sieci
wodociągowej oraz budowę nowych odcinków sieci, wykonują usługi budowy przyłączy
wodociągowo-kanalizacyjnych, usługi koparką.
Na terenie Pompowni Centralnej odbywa się przyjmowanie ścieków sanitarnych z całego
miasta Iławy oraz skanalizowanych terenów Gminy Iława (Wikielec, Karaś, Szałkowo),
a także ścieków dowożonych beczkowozami na stację zlewczą STZ 201B. Ścieki są wstępnie
oczyszczane mechanicznie (kraty) i pompowane na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną
w Dziarnach. Pompy podają ścieki na oczyszczalnię dwoma stalowymi kolektorami
tłocznymi o średnicy 600 mm każdy. Długość rurociągów wynosi 4032 m każdy.
Całodobowa obsługa może na bieżąco obserwować poziom ścieków, otwarcie zasuw
i zastawki oraz nastawy pomp i w każdej chwili (w razie konieczności) zmienić sterowanie
na ręczne. Z panelu sterowania uprawnione osoby mogą zmieniać nastawy urządzeń.
Długość sieci kanalizacyjnej w mieście Iława to 89,7 km.
Do zadań działu kanalizacyjnego należy wykonywanie prac zapewniających prawidłowe
działanie Pompowni Centralnej, usuwanie awarii, naprawa i eksploatacja posiadanej sieci
kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków oraz budowa nowych odcinków sieci.
Pracownicy wykonują usługi usuwania zatorów, usługi wywozu nieczystości płynnych,
kamerownie sieci.
Oczyszczalnia ścieków w Dziarnach koło Iławy jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną
z podwyższonym usuwaniem biogenów. Szereg innowacyjnych inwestycji przyczyniło się do
tego, że jest to nowoczesna oczyszczalnia ścieków, gdzie, dzięki funduszom unijnym, do
suszenia osadu powstałego z oczyszczania ścieków zastosowano, po raz pierwszy w Polsce,
jednocześnie energię słoneczną i energię cieplną odzyskiwaną z oczyszczonych ścieków,
gdzie pracują trzy agregaty kogeneracyjne wykorzystujące biogaz jako paliwo do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki pracy agregatów i zastosowaniu technologii
zwiększających produkcję biogazu, oczyszczalnia w Dziarnach w prawie 100 % jest
samowystarczalna pod kątem zapotrzebowania na energię elektryczną i w 100 % pod kątem
zapotrzebowania na energię cieplną. Działający monitoring on-line w procesach oczyszczania
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ścieków powoduje, że pracą oczyszczalni można sterować zdalnie z budynku dyspozytorni
i w czasie rzeczywistym nadzorować przebieg procesu technologicznego.
Do zadań Spółki należy wykonywanie prac zapewniających prawidłową pracę oczyszczalni
oraz nadzór nad technologią oczyszczania ścieków. Istniejące na oczyszczalni ścieków
Laboratorium przeprowadza badania fizyko-chemiczne ścieków i wody.

W roku 2018 r. Spółka wykonała inwestycje na kwotę 2 421 724,06 zł
Ważniejsze inwestycje wykonane w tym roku to:
1) Sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Mickiewicza do ul. Sobieskiego
2) Przebudowa pompowni ul. Dobrawy
3) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Mickiewicza
4) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Wyszyńskiego
5) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Piekarska
6) Sieć wodociągowa ul. Górna
7) Inwestycja w obcym środku trwałym – Modernizacja budynku hali krat
8) Sieć kanalizacji sanitarnej, ul. Jagiełły
9) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Kościuszki
10) Inwestycja w obcym środku trwałym – Modernizacja budynku wymiennikowni –
wentylacja
11) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa budynku gospodarczego na
oczyszczalni ścieków
12) Parking przy siedzibie Działu Technicznego w Dziarnach
13) Sieć wodociągowa ul. Radomska
14) Sieć kanalizacji sanitarnej, ul. Żwirowa
15) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa przepompowni ścieków
ul. Wodna
16) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa przepompowni ścieków przy
amfiteatrze
17) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa przepompowni ścieków
ul. Kwidzyńska
18) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa przepompowni ścieków
ul. Mickiewicza
19) Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piekarska
20) Inwestycja w obcym środku trwałym – Przebudowa przepompowni ścieków
ul. Piaskowa
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6.6. Zakład Komunikacji Miejskiej
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie, zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000082698, działalność gospodarczą jako spółka prawa
handlowego prowadzi od 1 stycznia 2000 r. Jest spółką jednoosobową komunalną. Wszystkie
udziały zostały wniesione przez Gminę Miejską Iława. Kapitał założycielski spółki w
momencie jej tworzenia – rejestrowania wynosił 428.900,- zł. Był to aport rzeczowy.
Obecnie kapitał spółki wynosi 6.061.000,- zł - w skład którego wchodzi 1.279.000,- zł
– aport rzeczowy i 4.782.000,- zł wkłady pieniężne.
Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest:
- transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności
PKD 4931 Z, prowadzony na terenie miasta Iławy - zgodnie z umową z dn. 14.11.2014 r.
o świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej.
Spółka posiada stosowne licencje, zezwolenia i certyfikaty przewidziane przepisami ustawy
o transporcie drogowym na świadczenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.
Średnie zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 23,5 etatu.

Taryfę oraz wykaz osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wyznacza
Uchwała Rady Miasta Iławy Nr XXI/224/12z dn. 25.04.2012 r. – kształtuje ona poziom
przychodów taryfowych Spółki.
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TARYFA

OPŁAT

ZA PRZEWOZY AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W IŁAWIE
OBOWIĄZUJE OD 01 czerwca 2012r.
Podstawa: Uchwała Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25.04.2012 r.

TEREN MIASTA

BILET JEDNORAZOWY
- Normalny - 2,80 zł
- Ulgowy - 1,40 zł
POZA GRANICAMI MIASTA
BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY
- Normalny - 76 zł - Ulgowy - 38 zł
BILET JEDNORAZOWY - Na okaziciela - 100 zł
- Normalny - 4,40 zł
- Ulgowy - 2,20 zł
BILET MIESIĘCZNY DEKADOWY
-Normalny -30 zł
-Ulgowy - 15 zł
BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY
- Normalny - 108 zł
- Ulgowy - 54 zł

BILET MIESIĘCZNY DEKADOWY
- Normalny - 36 zł
- Ulgowy - 18 zł

SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI

ZKM Sp. z o.o. w Iławie w 2018roku swoje zadania podstawowe realizował 14-stoma autobusami:

AUTOSAN M 10LF - 1 szt

SOLBUS - 11 szt

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 105

NEOPLAN - 1szt

JELCZ 120 M - 1 szt

Stan i struktura wiekowa taboru autobusowego w ZKM Sp. z o.o.

Liczba wozów w inwentarzu
w dniu 31.12.2018 r.
w podziale na typy

w przedziałach wiekowych (w szt.)
0-3

pow.

pow.

pow.

lat

3-6 lat

6-10 lat

10 lat

JELCZ 120 M
SOLBUS

1

1

NEOPLAN
AUTOSAN M 10LF

1

Ogółem

1

Razem

1

1

9

11

1

1
1

1

1

11

14

Wartość majątku trwałego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.042.001- zł (brutto)

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI
Spółka (Operator) prowadzi działalność w oparciu o umowę zawartą z Gminą Miejską
Iława (Organizatorem) na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w
komunikacji miejskiej.
Umowa określa system finansowania usług oraz wysokość nakładów na kolejne lata jej
obowiązywania. Operator przedstawia Organizatorowi roczny plan rzeczowo – finansowy,
który zawiera planowane koszty i planowane przychody związane z realizacją umowy.
Wysokość rekompensaty (dopłaty) kalkulowana jest w oparciu o poniesione koszty i
uzyskane przychody z uwzględnieniem rozsądnego zysku, oraz w miarę możliwości
budżetowych Organizatora.
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Wysokość rekompensaty w 2018 roku 1.250.000,-zł. brutto.
W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości3.989.089,-(średnio miesięcznie
332.424,-zł),w tym ze sprzedaży biletów958.927,-zł(miesięczne wpływy z biletów79.911,-zł).
Przychody ogółem w 2018 roku w stosunku do roku 2017wzrosły o12%, co stanowi kwotę
609.520,- zł.
Szczegółową analizę przychodów przedstawia tabela
STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW
Stan na
STRUKTURA RZECZOWA
PRZYCHODÓW
1.
Przychody ze sprzedaży biletów

Różnica

Stan na

31.12.2017 31.12.2018
1.000.640,57 958.927,41 -

41.713,16

- bilety jednorazowe

706.576,57

679.257,44 -

27.319,13

- N
- U
- bilety miesięczne
- N
- U
2. Przychody z reklamy

340.080,00
366.496,57
294.064,00
113.973,00
180.091,00
2.260,00

328.972,04
350.285,40
279.669,97
110.232,41
169.437,56
504,00

11.107,96
16.211,17
14.394,03
3.740,59
10.653,44
1.756,00

3. Refundacja za wpływy nie uzyskane
wskutek
stosowania uprawnień do przejazdów
ulgowych i bezpłatnych

-

1.157.407,38 1.157.407,38

4. Przychody za korzyst. z telef. służbowych

-

380,41

39,55 -

340,86

5. Inne przychody ze sprzedaży:

168.484,55

169.632,35 +

1.147,80

- wynajęcia i dzierżawy

144.305,75

145.128,41 +

822,66

1.545,50

2.177,22 +

631,72

22.633,30

22.326,72 -

306,58

1.028.893,83 1.450.160,10 +

421.266,27

- Urząd Miasta

922.683,83 1.355.875,10 +

433.191,27

- inne podmioty
7. Przychody finansowe i pozostałe
- odsetki
otrzymane
przychody
- opłaty specjalne za przejazdy bez biletów
- odszkodowania

106.210,00
21.503,02
7.094,56
14.127,00
-

11.925,00
230.915,66
2.744,63
3.302,00
-

- rozkłady jazdy autobusów
- inne
6. Przychody z tyt. Akcji Zima
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94.285,00
252.418,68
4.349,93
10.825,00
-

+
-

- sprzedaż i likwidacja aktywów trwałych
- inne przychody operacyjne
OGÓŁEM PRZYCHODY

- 237.226,73 +
281,46
17,02 3.379.569,76 3.989.089,47 +

237.226,73
264,44
609.519,71

Akcja zima
Koszty A.Z. w działalności podstawowej Spółki stanowią 19% tj. 3.970.651,-zł minus koszty
A.Z. zewnętrzne 756.182,- zł = 3.214.469,- x 19% = 610.749,- zł.
Jest to wysokość kosztów wykonywania zadania zimowego utrzymania, na koszty te składają
się:
▪
▪
▪
▪

praca sprzętu ZKM
wynagrodzenie pracowników uczestniczących w A.Z.
amortyzacja
podatki, opłaty

Ogółem koszty związane z Akcją Zima:

zewnętrzne

756.182

wewnętrzne

610.749

Razem

1.366.931

W 2018 roku dopłata do działalności przewozowej była na poziomie 2017 roku tj.
1.250.000,-zł (brutto). Przychody z tytułu dopłaty, sprzedaży biletów i pozostałej działalności
pozwoliły osiągnąć niewielki zysk i utrzymać płynność finansową w roku sprawozdawczym.

6.7. INWESTYCJE MIEJSKIE

Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku
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Treść

Budowa łącznika
od ul. Gdańskiej

Budowa ul.
Sybiraków

Budowa ul. Górnej

Budowa ul.
Kraszewskiego

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

58 037,00

475
000,00

25 000,00

378
000,00
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Opis wykonania rzeczowego

58 037,00

Inwestycję rozpoczęto w 2017r –
wykonanie dokumentacji. W dniu
15.05.2018 ogłoszono przetarg na
wykonanie
robót
drogowych
łącznika ul. Gdańskiej etap I.W dniu
29 czerwca 2018 r. podpisano
umowę z
Wielobranżowym
Zakładem Usługowo Projekcyjnym
i Handlowym "Spomer" Sp. z o.o.
100,00%
ul. Biskupska 14-200 Iława za
kwotę 50.307 zł. Termin realizacji
do 30 września 2018 r. W ramach
zadania wykonano sieć deszczowa o
długości 34,35 mb, nawierzchnię z
kostki
brukowej
betonowej
grubości 8 cm 198 m2.Ptotokól
końcowy podpisano w dniu
10.10.2018 r.

473 622,28

Inwestycja rozpoczęta w 2017r
Inwestycje
realizuje
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów „DROMO” Sp. z o.o., z
siedzibą ul. Nadrzeczna 5, 14 – 100
Ostróda..
Termin
zakończenia
inwestycji 30 czerwca 2018r. został
dotrzymany.
Protokolarnego
99,71%
odbioru dokonano 6 lipca 2018r. W
trakcie realizacji inwestycji wynikła
potrzeba dostawienia dodatkowego
słupa
oświetleniowego
.
Termin
realizacji
umowy
dotrzymano, inwestycję odebrano
protokolarnie dnia 19 października
2018r.

15 744,00

W 2018 roku została wykonana
dokumentacja
projektowa
i
62,98%
uzyskano decyzję o pozwoleniu na
budowę.

377 774,71

Inwestycja rozpoczęła się w 2017r .
inwestycji
było
99,94% Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów „DROMO” Sp. z o.o., z
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Treść

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

Opis wykonania rzeczowego

siedzibą ul. Nadrzeczna 5, 14 – 100
Ostróda.
Wartość umowy z
wykonawcą robót budowlanych
wynosi 375 204,01
zł brutto..
Ostateczny termin wyznaczono na
30 lipca 2018r. Protokolarnego
odbioru inwestycji dokonano 3
sierpnia 2018r.

Zagospodarowanie
działki 75/2 przy ul. 23 963,00
Toruńskiej

Budowa ul.
Wiśniowej

Skomunikowanie
terenu między ul.
Sobieskiego, torami
kolejowymi a ul.
Królowej Jadwigi

Rozbudowa
parkingu przy ul. 1go Maja

10 500,00

12 000,00

20 000,00
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9 840,00

W
roku
2018
wykonano
dokumentację na zagospodarowanie
działki nr 75/2 przy ul. Toruńskiej.
41,06%
W dniu 03.12.2018 r. Gmina
otrzymał decyzje o pozwoleniu na
budowę.

9 840,00

W
roku
2018
wykonano
dokumentację na budowę ulicy. W
93,71%
dniu 03.12.2018 r. Gmina otrzymał
decyzje o pozwoleniu na budowę.

11 254,50

Realizacja inwestycji trwa od 2016r.
W dniu 06.05.2016 r. została
zawarta umowa z firmą Biuro
Obsługi Inwestycji KONCEPT
Kazimierz Walczak z Koźmina
93,79% Wlkp. na wykonanie dokumentacji
projektowej..
Decyzję ZRID
wydano w dniu 29.12.2017 r.
(uprawomocniona 9.02.2018 r.) i
zapłacono ostatnią transze za
dokumentacje.

6 150,00

W dniu 20.02.2018 r. podpisano
umowę na wykonanie projektu na
rozbudowę parkingu przy ul. 1 Maja
z firmą
Autorska Pracownia
30,75%
Architektury "CAD" z Warszawy
za kwotę 6.150,00
zł. Termin
realizacji
do
20.06.2018
r.
Dokumentacja została wykonana.
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Treść

Budowa ul.
Chrobrego

Budowa ul.
Świerkowej i ul.
Sosnowej

Budowa ul.
Łąkowej

Budowa ul.
Odnowiciela

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

610
000,00

48 000,00

10 000,00

361
000,00
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Opis wykonania rzeczowego

473 320,45

Realizacja inwestycji od 2017r.
Wykonawcą
inwestycji
jest
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów "DROMO" . W roku 2017
została
wykonana
kanalizacja
deszczowa z rur PCV średnicy 200
mm długości 160 mb. W roku 2018
77,59% wykonano nawierzchnię drogową z
kostki betonowej w ilości 1008 m2,
chodnik
z
kostki
brukowej
betonowej w ilości 922 m2,
Zamontowano lamy oświetleniowe
w ilości 4 szt. Przykanaliki z rur
PCV w ilości 69,8 mb. Zadanie
zostało zakończone 18.06.2018 r.

43 840,60

W 2017r r. podpisano umowę z
Pracownia
ProjektowoKonsultingowa Dróg i Mostów
"DRMOS" sp. z o.o. Olsztyn na
91,33%
wykonanie
dokumentacji
projektową na budowę ulicy
Sosnowej
i
Świerkowej.
Dokumentacja została wykonana.

7 142,36

W
wyniku przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego w 2017
r. podpisano umowę z firmą BPT
Sp. z o.o. z siedzibą w Bartągu ul.
71,42%
Tęczowy Las na wykonanie
projektu drogowego.. W dniu
21.09.2018 r. Gmina otrzymała
decyzje o pozwoleniu na budowę.

300 852,32

W dniu 22 sierpnia 2017 r została
podpisana umowa na realizacje
zadania z Przedsiębiorstwem Robót
Elektrycznych i Drogowych "ELDRO" sp. z o.o. na kwotę
83,34% 453.301,31 zł.. Zakończenie robót
nastąpiło w lipcu 2018 r. W roku
2018 wykonano drogę
oraz
chodniki i parking z kostki
brukowej betonowej w ilości2.012
m2.siec deszczową w ilości 55 mb,
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Treść

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

Opis wykonania rzeczowego

oświetlenie uliczne 6 szt słupów
wraz z oprawami.

Budowa drogi
dojazdowej do
budynków przy ul.
Wyszyńskiego
23A-C oraz 25A

Budowa ulicy
Poziomkowej

Budowa drogi od
ronda przy ul.
Piaskowej do
terenów
przemysłowych

Budowa drogi
dojazdowej
od ul. Andersa do
budynków ul.
Sobieskiego 24 do
nr 18

Kompleksowa
rewitalizacja rejonu
Jasielskiej w Iławie
poprzez poprawę
dostępności
komunikacyjnej

25 000,00

10 500,00

4 250,00

1 080
000,00

745
505,00
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14 375,00

W dniu 18.09.2017 r. podpisano
umowę na wykonanie projektu
drogowego na budowę drogi
dojazdowej od budynków przy ul.
57,50% Wyszyńskiego nr 23A oraz nr 25A
W dniu 19.09.2017 r. podpisano
umowę na projekt na roboty
elektryczne.
Projekty
zostały
wykonane.

9 840,00

W dniu 20.02.2018 r. podpisano
umowę na wykonanie projektu na
93,71% budowę ul. Poziomkowej. W dniu
03.12.2018 r. Gmina otrzymał
decyzję o pozwoleniu na budowę.

2 740,05

W 2017 r została zawarta umowa z
firmą ENERGA-OPERATOR S.A.
na wykonanie przyłączenia do sieci
64,47% elektroenergetycznej. Przyłączenie
zostało wykonane w miesiącu
sierpniu 2018 r. Koszt zadania
wyniósł 2740,05 zł.

1 077
876,31

Inwestycja rozpoczęta w 2017..
Inwestycja została zakończona w
lipcu 2018 r. W roku 2018
wykonano
jezdnię
z
kostki
99,80%
brukowej betonowej w ilości 2250
m2, parking w ilości 1.040 m2,
chodnik w ilości 800m2,zjazdy 250
m2.

737 236,18

W
wyniku
przeprowadzonej
procedury
przetargowej,
14
kwietnia 2017r. podpisano umowę z
98,89% Wielobranżowym
Zakładem
Usługowo - Produkcyjnym i
Handlowym "SPOMER" z Iławy na
realizację zadania na kwotę
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31.12.2018r. 31.12.2018r.
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2.824.424,13 zł brutto.. W dniu 27
czerwca 2017 r. podpisano umowę o
dofinansowanie projektu. Całkowita
wartość
projektu
wynosi
2.869.370,13 zł (kwota wydatków
kwalifikowalnych
100%).
Wysokość
dofinansowania
85,00%, co stanowi kwotę 2 438
964,61zł brutto. Wysokość wkładu
własnego 15,00 % i wynosi 430
405,52
zł.
Dofinansowanie
uzyskano w ramach konkursu
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa 8
"Obszary
wymagające
rewitalizacji",
Działanie
8.1
"Rewitalizacja
obszarów
miejskich".
Termin wykonania
robót budowlanych - 30 sierpnia
2018r.
został
dotrzymany.
Protokolarnego odbioru inwestycji
dokonano w dniu 28 sierpnia 2018r.

Zagospodarowanie
przestrzeni nad
rzeką Iławką w
Iławie na cele
turystyczno rekreacyjne

8 590
800,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

8 585
044,32

W dniu 11 października 2017 r.
podpisano umowę ze SKANSKA
S.A. z Warszawy na realizację robót
budowlanych
na
kwotę
8.993.835,58 zł..
W dniu 27
czerwca 2017 r. podpisano umowę o
dofinansowanie projektu. Całkowita
wartość projektu unijnego wyniosła
ostatecznie 9.062.729,91 zł, w tym
99,93% dofinansowanie w wysokości 3 736
793,53 zł oraz wkład własny
5.325.936,38 zł. Dofinansowanie
uzyskano w ramach konkursu
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 oś 6 Kultura i
Dziedzictwo,
działanie
6.2.
Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie
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6.2.3. Efektywne wykorzystanie
zasobów. Zakończenie inwestycji
26 października 2018 r.

Budowa tras
rowerowych wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą
wzdłuż rzeki Iławki

Rozbudowa
cmentarza przy ul.
Piaskowej

3 701
522,00

240
000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

3 632
073,72

Inwestycję realizuje SKANSKA
S.A. z Warszawy za kwotę 3 762
072, 07 zł. W dniu 27 czerwca 2017
r.
podpisano
umowę
o
dofinansowanie projektu. Całkowita
wartość projektu unijnego wyniosła
ostatecznie 3 817 219,78 zł, w tym
dofinansowanie w wysokości 2 338
281,08 zł oraz wkład własny 1 478
938,70
zł.
Dofinansowanie
uzyskano w ramach konkursu
Regionalnego
Programu
98,12% Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 oś 6 Kultura i
Dziedzictwo,
działanie
6.2.
Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie
6.2.3. Efektywne wykorzystanie
zasobów. Zakończenie inwestycji
aneksowano
do
dnia
26
października 2018 r. Terminu
wykonania robót budowlanych
dotrzymano,
protokolarnego
odbioru inwestycji dokonano 15
listopada 2018r.

191 500,00

Inwestycję realizuje Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
BudowlanoProdukcyjne Usługowe i Handlowe
"KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy.
Koszt zadania wynosi 325.837,36 zł
Termin realizacji do 30.04.2019 r.
79,79% W roku 2018 zostało wykonane
ogrodzenie tymczasowe z siatki..
Wykonano niwelację terenu wraz z
wycinką
drzew.
Wykonano
ogrodzenie
z
siatki
z
kształtowników stalowych wraz z
cokołem 80 mb. Wykonano chodni
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z kostki brukowej betonowej -1.268
m2.

Rozbudowa układu
komunikacyjnego
na cmentarzu
przy ul. Ostródzkiej

237
300,00

39 538,10

W ramach zadania zostanie
wykonany ciąg komunikacyjny przy
kaplicy oraz fragment ciągu od Al.
Jana Pawła II. Nawierzchnia
16,66% wykonana z kostki betonowej
brukowej. Dokumentacja obejmuje
również wykonanie punktu poboru
wody, krat stalowych na drzewa
oraz ławek i kosze na śmieci.
W dniu 17.10.2018 r. został
ogłoszony konkurs architektoniczny
budowy
zespołu
budynków
oświatowych - przedszkola i szkoły
73,80%
podstawowej na os. Piastowskim.
Zostało złożonych 83 wniosków o
udział w konkursie. Termin
składania prac upływa 4.04.2019 r.

Budowa szkoły na
os. Piastowskim

20 000,00

14 760,00

Rewitalizacja
boiska przy SSP 3

338
500,00

336 151,32

99,31%

123 849,43

W
ramach
budowy
siłowni
zewnętrznych
w
roku
2018
przewidziano dwie lokalizacje: plac
rekreacyjny przy ul. Szerokiej (3
stanowiska
siłowe
wraz
z
nawierzchniami
utwardzonymi)
99,08% oraz
zagospodarowanie
terenu
przyległego do boiska sportowego
przy ul. Odnowiciela (5 stanowisk
siłowych wraz z nawierzchniami
utwardzonymi)..
Protokolarnego
odbioru inwestycji dokonano w dniu
21 listopada 2018r.

Budowa
zewnętrznej siłowni
na terenie miasta

125
000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018
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Inwestycję odebrano
30.08.2018 r.

w

dniu

Treść

Modernizacja
boiska i rozbudowa
placu zabaw przy
ośrodku ul.
Chełmińska

Zakup i montaż
kamer do
monitoringu
miejskiego

Przebudowa
budynku przy ul.
Westerplatte na
potrzeby żłobka

Uregulowanie
stosunków
wodnych - zlewisko
Marzyńsko przy ul.
Wojska Polskiego

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

125
000,00

33 500,00

35 000,00

175
000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Opis wykonania rzeczowego

75 391,05

Wykonawcą inwestycji była firma
Spomer, z którą podpisano umowę o
wartości 75 391,05. Zakres prac
obejmował
przeniesienie
60,31% istniejących
urządzeń,
montaż
nowych
oraz
wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej
brukowej. Inwestycję odebrano w
dniu 31.10.2018 r.

15 391,46

Zakup 2 kamer monitoringu
miejskiego.
45,94% Montaż urządzenia do monitoringu
miejskiego wraz z przyłączem
kablowym - ul. Kajki.

33 999,99

W dniu 04.07.2018 r. wydano
decyzję pozwolenia na budowę..
Przebudowa budynku w celu
dostosowania go do potrzeb 4
oddziałowego żłobka obejmuje
prace
malowanie
elewacji,
przebudowę pomieszczeń wraz z
100,00%
pracami
wykończeniowymi,
przebudowę
instalacji
wodociągowej,
sanitarnej,
energetycznej
oraz
teleinformatycznej.
Zakończenie
prac remontowych przewidziane jest
na październik 2019r

91 266,50

W dniu 23.05.2018r. podpisano
umowę na wykonanie pełnej
dokumentacji
projektowej
na
uregulowanie stosunków wodnych
w obrębie zalewiska Marzyńsko.
Opisane
zadanie
inwestycyjne
jeden
z
elementów
52,15% stanowi
przygotowywanego
projektu
unijnego pod nazwą "Poprawa
systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta
Iławy".
Cały ten duży projekt
obejmuje także budowę kanalizacji
deszczowej na osiedlu Wyklętych;
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31.12.2018r. 31.12.2018r.

Opis wykonania rzeczowego

uregulowanie stosunków wodnych
w obrębie zalewiska Marzyńsko
przy ul. Wojska Polskiego, a także
dalszy etap odprowadzenia wód
opadowych
Gdańska
Nowomiejska (tu odprowadzenie
nadmiaru wód z oczka poprzez
urządzenie wodne regulacyjne i
kolektor deszczowy w ulicy
Nowomiejskiej do istniejącego
przepustu pod torami kolejowymi i
docelowo
do
wylotu
zlokalizowanego przy Jeziorze
Jeziorak
Mały).
W
okresie
sprawozdawczym
poniesiono
wydatek
za
dokumentację
projektową.

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018
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Budowa kanalizacji
deszczowej
od ul. Gdańskiej do
ul. Nowomiejskiej

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

1 900
893,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Opis wykonania rzeczowego

. Realizowane zadanie od strony ul.
Gdańskiej polega na budowie
kolektora deszczowego wraz z
osadnikiem
i
separatorem,
zakończonego wylotem do oczka
wodnego przy ul. Gdańskiej. Po
wykonaniu wszystkich prac, wody
opadowe z terenu rewitalizowanego
osiedla przy ul Jasielskiej, zostaną
skierowane właśnie do stawu, co
pozwoli jednocześnie na ciągłe
zasilanie w świeżą wodę tego
zbiornika i jego ekosystemu.
Powyżej
opisane
zadanie
inwestycyjne stanowi jeden z
elementów
przygotowywanego
projektu unijnego pod nazwą
"Poprawa systemu gospodarowania
wodami opadowymi na terenie
miasta Iławy". Budowę kolektora
deszczowego zbierającego wodę z
nowo powstałych parkingów przy
ul. Jasielskiej z wylotem do stawu
1 824
95,96% realizuje Przedsiębiorstwo Budowy
048,11
Dróg i Mostów DROMO z Ostródy
–roboty zostały wykonane i
odebrane 20 sierpnia br., koszt
wykonania to 220 408. zł. na
podstawie
umowy
zawartej
8.06.2018r.
Ponadto
zawarto
umowę w dniu 4.07.2018r. z
Zygmuntem
Kasprowiczem
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pn.
Zygmunt
Kasprowicz
Doradztwo
Inwestycyjne z siedzibą Rożental
116, 14-229 Rożental
na
wykonanie uszczelnienia stawu przy
ul. Gdańskiej od strony nasypu
kolejowego. Roboty kosztowały 1
540 999,35. Pogrążenie ścianki
szczelnej
zakończyło
się
30.09.2018r. W dniu 20.08.2018r.
złożono wniosek o dofinansowanie
projektu
"Poprawa
systemu
Strona 118
gospodarowania
wodami
opadowymi na terenie miasta Iławy"

Treść

Rewitalizacja lasu
komunalnego w
Dzielnicy
Pojezierza
Brodnicko Iławskiego I Krainy
przyrodniczo leśnej zwanej
Bałtycką przy ul.
Sienkiewicza w
Iławie

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

3 864
000,00

3 862
629,02

Opis wykonania rzeczowego

W dniu 27 czerwca 2017r.
podpisano umowę o dofinansowanie
projektu.
Całkowita
wartość
projektu wyniosła ostatecznie 4 872
656,85 zł, wydatki kwalifikowalne
projektu wynoszą 4 867 420,02 zł,
w tym dofinansowanie 3 522 292,57
zł oraz wkład własny 1 345 127,45
zł. Dofinansowanie uzyskano w
ramach konkursu Regionalnego
99,96%
Programu
Operacyjnego
Województwa
WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 oś 6
Kultura i Dziedzictwo, działanie
6.2.
Dziedzictwo
naturalne,
Poddziałanie 6.2.3. Efektywne
wykorzystanie
zasobów..
Protokolarnego odbioru inwestycji
dokonano w dniu 2 października
2018r.
Doświetlenie przejścia dla pieszych
przy ul. Smolki (dz. Nr 9-30) - 1
kpl.:.

Doświetlenie
27 200,00
przejść dla pieszych

27 178,00

99,92% Doświetlenie przejścia dla pieszych
przy ul. Skłodowskiej (dz. Nr 9122/7) - 1 kpl.:
.

Budowa
oświetlenia ul.
Jagiełły 3, 5 i 5A

Budowa
oświetlenia ul.
Smolki 37D

57 925,00

56 880,00

Wykonanie oświetlenia ul. Jagiełły
(pomiędzy
budynkami nr 5A-7)
98,20%
- zadanie zrealizowane w terminie
Wykonanie oświetlenia ul. Smolki
do budynków nr 37A-E - 1 kpl.:

34 154,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

34 152,00

99,99%
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uzbrojenie terenów
po byłych ZPZ

Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków przy ul.
Jasielskiej 1 B-C

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

586
755,00

291
587,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Opis wykonania rzeczowego

546 200,04

W dniu 14.03.2017 r. została
zawarta umowa z Iławskim
Przedsiębiorstwem
InstalacyjnoBudowlanym Sp. z o.o. z Iławy na
wykonanie uzbrojenia terenów po
byłych ZPZ w Iławie - etap I (sieć
sanitarna i wodociągowa). Termin
realizacji do 30.06.2018 r. W roku
2017 r wykonano kanalizacje
sanitarną w ilości 4.057 mb, sieć
wodociągowa w ilości 3.730 mb. W
roku 2018 r. wykonano kanalizację
sanitarna w ilości 138mb, sieć
wodociągową w ilości 825 mb,
zamontowano
przepompownię
ścieków, hydranty w ilości 26 szt.
93,09% studnie rewizyjne w ilości 171 szt.
W dniu 13.07.2018 został podpisany
protokół końcowy na realizacje
zadania etap I. W dniu 04.12.2017 r
została zawarta umowa z Iławskim
Przedsiębiorstwem
InstalacyjnoBudowlanym Sp. z o.o. z Iławy na
wykonanie uzbrojenia po byłych
ZPZ w Iławie - etap II (sieć
sanitarna i wodociągowa). Termin
realizacji do 30.07.2018 r. W dniu
31.08.2018 r podpisano protokół
końcowy z wykonawcą robót . W
roku 2018
została
wykonana
kanalizacja sanitarna grawitacyjna o
długości 583 mb, sieć wodociągowa
o długości 664 mb.

3 960,60

Gmina uzyskała dofinansowanie z
RPOWiM 2014-2020i podpisała
umowy
z
Urzędem
Marszałkowskim w dniu 28.09.2018
1,36% r. - jeden z projektów obejmuje
kompleksową
modernizację
energetyczną budynków przy ul.
Jasielskiej 1 b-C i ul. Jasielskiej 4:
wartość projektu 1 060 303,08 zł, w
tym koszt kwalifikowalny to 579
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205,00 zł; procent dofinansowania
80.99% co stanowi kwotę 469
098,13 zł. W dniu 20.12.2018r.
podpisano umowy na budynek Nr 1
B-C: na roboty ogólnobudowlane z
firmą HD Invest w kwocie 237
280,17 zł w dniu 20.12.20118r. oraz
umowę na roboty sanitarne z firmą
Falkopia w Iławie w kwocie 129
600,00 zł Termin realizacji robót do
26.08.2019r. W budżecie 2019 roku
zabezpieczono stosowne środki
finansowe na realizację zadania
inwestycyjnego.

Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków przy ul.
Jasielskiej Nr 2

Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków przy ul.
Jasielskiej 4

583
175,00

291
588,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

7 921,20

Gmina uzyskała dofinansowanie z
RPOWiM 2014-2020i podpisała
umowy
z
Urzędem
Marszałkowskim w dniu 28.09.2018
r. - jeden z projektów obejmuje
kompleksową
modernizację
energetyczną budynków przy ul.
Jasielskiej Nr 2: wartość projektu
833 483,66 zł, w tym koszt
kwalifikowalny to 562 106,00 zł;
procent dofinansowania 80.99% co
1,36%
stanowi kwotę 455 249,65 zł. W
dniu 20.12.2018r. podpisano umowę
na
roboty ogólnobudowlane z
firmą HD Invest w kwocie 498
683,66 zł oraz na roboty sanitarne
z firma Falkopia w Iławie na kwote
334 800,00. Termin realizacji robót
do 26.08.2019r. W budżecie 2019
roku zabezpieczono stosowne środki
finansowe na realizacje zadania
inwestycyjnego.

3 960,60

Gmina uzyskała dofinansowanie z
RPOWiM 2014-2020i podpisała
umowy
z
Urzędem
1,36% Marszałkowskim w dniu 28.09.2018
r. - jeden z projektów obejmuje
kompleksową
modernizację
energetyczną budynków przy ul.
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Jasielskiej 1 b-c i ul. Jasielskiej 4:
wartość projektu 1 060 303,08 zł, w
tym koszt kwalifikowalny to 579
205,00 zł; procent dofinansowania
80.99% co stanowi kwotę 469
098,13 zł. W dniu 13.12.2018r.
podpisano umowę na roboty
sanitarne w budynku Nr 4 z firmą
Hydraulik Zabłotny w Iławie na
kwotę 216 228,33 zł, w dniu
17.12.2018r. Dokonano wyboru
wykonawcy
robót
ogólnobudowlanych w budynku Nr
4 – firma Akroterion BIS z
Wąbrzeźna na kwotę 477 194,58 zł.
Termin
realizacji
robót
do
26.08.2019r. W budżecie 2019 roku
zabezpieczono stosowne środki
finansowe na realizacje zadania
inwestycyjnego.

Poprawa
dostępności do
wysokiej jakości
usług w zakresie
aktywizacji dzieci i
młodzieży

678
847,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

673 959,24

W dniu 21 grudnia 2017r.
podpisano umowę o dofinansowanie
dla projektu "Poprawa dostępności
do wysokiej jakości usług w
zakresie aktywizacji dzieci i
młodzieży", w ramach którego
przewidziano m.in. wyposażenie
Centrum Aktywności Lokalnej i
Ośrodka
Psychoedukacji,
Profilaktyki Uzależnień i Pomocy
Rodzinie (wyposażenie treningowe,
99,28% rekreacyjne,
kuchenne,
rehabilitacyjne,
sprzęt
AGD,
wyposażenie pracowni stolarskiej,
meble oraz sprzęt IT i audio).
Dofinansowanie w ramach konkursu
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
oś
9
dz.
9.2.
Infrastruktura socjalna. Wartość
projektu unijnego ogółem dla tej
części projektu wyniosła ostatecznie
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Opis wykonania rzeczowego

672
730,94
zł,
w
tym
dofinansowanie w wysokości 496
899,47 zł oraz wkład własny 178
831,47 zł. Niniejszy projekt unijny
przewidywał
także
dostawę
wyposażenia
do
Centrum
Aktywności Lokalnej oraz Ośrodka
Psychoedukacji,
Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie informacje dotyczące tej części
projektu znajdują się w pozycji
851/85154/219.
W dniu 18 lipca 2018r. podpisano
umowy z dostawcami wyposażenia
CAL oraz OPPUiPR na łączną
kwotę 458 416,96 zł. W dniu 2
października 2018r. podpisano
umowę z dostawcą wyposażenia
elektronicznego (sprzęt IT oraz
audio) na kwotę 211 338,60 zł.
Terminy
dostaw
zostały
dotrzymane,
a
dostarczone
wyposażenie
protokolarnie
odebrane. W ramach realizacji
niniejszego projektu poniesiono
także koszty związane z promocją
projektu (tablica informacyjna i
pamiątkowa
oraz
publikacja
artykułu na zakończenie inwestycji
w lokalnej gazecie).

Doposażenie
miejsca spotkań i
rekreacji - Young
Spot

100
000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

98 550,32

W roku 2018 przystąpiono do
realizacji drugiego etapu Young
Spot tj. wbudowania 2 trampolin
ziemnych, zestawu Streetworkout,
zestawu
Slackline
wraz
z
powierzchniami
bezpiecznymi.
98,55% Umowę z wykonawcą firmą 1
MOVE z Gdańska podpisano na
kwotę 97 074,32 zł. Nadzór
inwestorski pełniła firma Inspec z
Olsztyna - wartość umowy to 1 476
zł. Inwestycję odebrano protokołem
z dnia 21.06.2018 r.
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Budowa placu
zabaw przy ul.
Szeptyckiego

Rozwój zaplecza
pozaszkolnych
form szkoleń
żeglarskich w
oparciu o
Ekomarinę w
Iławie

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

31 000,00

63 000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Opis wykonania rzeczowego

30 670,00

W dniu 2.10.2017 r. podpisano
umowę na wykonanie dokumentacji
z firmą Pniewski Architekci z
Gdyni. Wartość umowy wynosi 39
360,00 zł. W dniu 30.03.2018 r.
został
przekazany
komplet
dokumentacji. W dniu 9.05.2018 r.
otrzymano
zaświadczenie
ze
Starostwa
Powiatowego.
98,94%
Dokumentacja obejmuje wykonanie
placu zabaw dostosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz
siłownię
zewnętrzną.
Zaprojektowane
urządzenia
zabawowe przeznaczone są dla
różnych grup wiekowych. Plac
będzie
ogrodzony
oraz
monitorowany.

787,50

. W dniu 12 października 2017r.
złożono wniosek o dofinansowanie
inwestycji w ramach konkursu
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 oś 6 Kultura i
Dziedzictwo,
działanie
6.2.
Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie
6.2.3. Efektywne wykorzystanie
zasobów. Wartość ogółem projektu
1,25% wynosi 2 476 545,27 zł brutto
(wydatki w 100% kwalifikowalne),
co przy poziomie dofinansowania
85% daje wysokość dofinansowania
w kwocie 2 105 063,48 zł. W roku
2018 ogłoszony został przetarg na
wyłonienie
dostawcy
sprzętu
(łodzie, meble).
Zakończenie
projektu - II kwartał 2021r.
Wydatek na sprawdzenie pomiarów
elektrycznych na pomoście przed
planowaną rozbudową.
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Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej - Szkoła
Podstawowa nr 2

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

4 073
925,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

2 905
341,77

Opis wykonania rzeczowego

W roku 2016 została sporządzona
wielobranżowa
dokumentacja
budowlana i audyt energetyczny dla
Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4.
Również w roku 2016 została
przeprowadzona
ekspertyza
ornitologiczna. W dniu 4.01.2017 r.
podpisano umowę z firmą Obsługa
Projektowa Aldona Sulikowska na
wykonanie
wniosku
o
dofinansowanie
i
studium
wykonalności. Wartość umowy to
18 450,00 zł. Wniosek został
złożony
w
Urzędzie
Marszałkowskim w dniu 30.01.2017
r. W dniu 29.09.2017 r. podpisano
umowę o dofinansowanie projektu.
Wartość projektu to 4 629 709,19 zł.
Wnioskowane dofinansowanie to
80,99% co stanowi kwotę 2 917
282,15 zł. (dotyczy SP2 I SP4).
71,32% Przetarg na wybór wykonawcy
został ogłoszony pięciokrotnie. W
dniu 19 stycznia 2018 r. podpisano
umowę z firmą JL Jarosław Lewiarz
z
Piątnicy
Poduchownej
na
wykonanie robót budowlanych.
Wartość umowy wynosi 4 250
036,85 zł. Termin realizacji:
23.08.2019 r. W dniu 04.01.2018 r.
podpisano
umowę
z
Przedsiębiorstwem
Usługowo
Budowlanym INSPEC z Olsztyna
na pełnie nadzoru inwestorskiego.
Wartość umowy wynosi 98 154,00
zł. Do tej pory poniesiono wydatek
na remont sanitariatów, wymianę
oświetlenia,
dachu
sali
gimnastycznej, docieplenie ścian
budynku głównego, docieplenie
stropodachu. W dniu 11.06.2018 r.
podpisano umowę z firmą APA
CAD na wykonanie dokumentacji
wymiany
podłogi
w
sali
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Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.
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gimnastycznej. Wartość umowy to 4
428,00 zł. Dokumentacje odebrano
w dniu 25.06.2018 r. W dniu
19.09.2018r. zawarto umowę o
wykonanie nowej podłogi sportowej
z firma Limex Plus w Bydgoszczy
na kwotę 224 431,68 zł oraz nadzór
inwestorski z firmą PP Dariusz
Ogonowski w Iławie na kwotę 3
690,00 zł.

Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej - Szkoła
Podstawowa nr 4

2 361
000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

2 114
764,72

W dniu 29.09.2017 r. podpisano
umowę o dofinansowanie projektu.
Wartość projektu to 4 629 709,19 zł.
Wnioskowane dofinansowanie to
80,99% co stanowi kwotę 2 917
282,15 zł (dotyczy Szkoły nr 2 i 4).
W dniu 13 listopada 2017 r.
podpisano
umowę
z
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym DAGMAR z Łukty na
wykonanie robót budowlanych.
Wartość umowy wynosi 2 149
996,32zł. W dniu 16.11.2017 r.
podpisano
umowę
z
Przedsiębiorstwem
Usługowo
89,57% Budowlanym INSPEC z Olsztyna
na pełnie nadzoru inwestorskiego.
Wartość umowy wynosi 60 270 zł.
W ramach inwestycji wykonano
platformy przyschodowe dla osób
niepełnosprawnych,
docieplono
ściany
oraz
dach
budynku
głównego, wymieniono dach sali
gimnastycznej, wykonano elewacje
budynku, stworzono sanitariaty dla
niepełnosprawnych,
częściowo
wymieniono stolarkę drzwiową i
okienną, częściowo wymienioną
instalację
elektryczną,
c.o.
Inwestycje odebrano w dniu
30.11.2018 r.
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Utworzenie węzła
integracyjnego
transportu
miejskiego z
innymi systemami
transportu
zbiorowego

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

4 514
077,00
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W dniu 15.02.2017 r. podpisano
umowę
z firmą Planowanie
Przestrzenne KONTRA Dorota
Fryndt-Hałaburdzin z Poznania na
kwotę 444 000 zł. Termin realizacji
przedmiotu
umowy
upływa
15.02.2018 r. W dniu 30.11.2017 r.
podpisano
umowę
na
dofinansowanie projektu. Wartość
szacunkowa projektu wynosi 26 450
994,90zł,
wnioskowane
dofinansowanie
na
poziomie
80,99% wydatków kwalifikowanych
co stanowi kwotę 18 848 328,58 zł.
Termin wykonania inwestycji:
30.10.2020 r. Projekt obejmuje
przebudowę infrastruktury oraz
zakup
autobusów.
Projekt
dofinansowany z Osi: Efektywność
energetyczna,
Działanie:
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie:
Infrastruktura
transportu publicznego. W dniu
11.06.2018 r. została wydana
decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. W dniu
11.04.2018 r. została podpisana
umowa z Pawłem Szerbakow na
wykonanie dokumentacji renowacji
lokomotywy parowej. Wartość
umowy wynosi 8 610,00 zł.
Dokumentację odebrano w dniu
89 707,90
1,99% 15.05.2018 r. W dniu 4.12.2018 r.
podpisano umowę z firmą Remteam
na
wykonanie
prac
konserwatorskich i renowacyjnych
lokomotywy. Wartość umowy to
399 750,00 zł . Termin wykonania
umowy
planowany
jest
na
29.11.2019 r. W dniu 8.10.2018 r.
podpisano umowę z Panem Pawłem
Szczerbakowem na pełnie nadzoru
inwestorskiego
nad
renowacja
lokomotywy. Wartość umowy to 19
680 zł. W dniu 4.11.2018 r.
Strona 127
podpisano umowę z firmę Spomer
na roboty budowlane. Wartość
umowy wynosi 16 441 701,33 zł.
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Inwestycja w
ramach projektu
obywatelskiego

Kompleksowa
rewitalizacja rejonu
ulicy Jasielskiej w
Iławie obejmująca
przebudowę hali
poprzemysłowej na
cele społeczne

Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

150
000,00

7 047
000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Opis wykonania rzeczowego

130 231,81

Zwycięski
projekt
budżetu
obywatelskiego
dotyczy
doposażenia boiska sportowego
przy ul. Odnowiciela. Na ten cel
firma PP Studio z Gdyni za kwotę 7
000,00 zł brutto sporządziła
dokumentację projektową. W dniu
10 lipca 2018r. podpisano umowę z
wykonawcą robót budowlanych firmą SPOMER z Iławy. Zakres
86,82%
robót obejmuje budowę oświetlenia
boiska oraz montaż piłkochwytu.
Termin
wykonania
robót
aneksowano do dnia 7 listopada
2018r.,
terminu
dotrzymano,
protokolarnie odebrano inwestycję
w dniach: 27 sierpnia 2018r. w
zakresie budowy piłkochwytu oraz
24 października 2018r. w zakresie
budowy oświetlenia.

7 026
194,35

W dniu 27 czerwca 2017 r.
podpisano umowę o dofinansowanie
projektu.
Całkowita
wartość
projektu wyniosła ostatecznie 9 138
172,54 zł, w tym dofinansowanie 3
380 302,68 oraz wkład własny 5
757
869,86
zł.
Projekt
dofinansowano w ramach konkursu
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
99,70% 2014-2020, oś priorytetowa 8
"Obszary
wymagające
rewitalizacji",
Działanie
8.1
"Rewitalizacja
obszarów
miejskich". W dniu 14 września
2017r.
podpisano
umowę
z
wykonawcą robót budowlanych Iławskim
Przedsiębiorstwem
Budowlanym
"IPB".
Wartość
umowy wyniosła ostatecznie 8 964
998,98 zł brutto, termin wykonania
31 sierpnia 2018r. W dniu 18
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Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

Opis wykonania rzeczowego

września podpisano umowę z firmą,
która będzie sprawować nadzór
inwestorski nad inwestycją tj.
Przedsiębiorstwem
Usług
Budowlanych "INSPEC" Sp. z o.o.
z
Olsztyna.
Wynagrodzenie
umowne wynosiło 59 040,00 zł
brutto. Termin wykonania robót
budowlanych został dotrzymany,
protokolarnego odbioru obiektu
dokonano w dniu 30 sierpnia 2018r.
W ramach realizacji niniejszego
projektu poniesiono także koszty
związane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego oraz promocją projektu
(tablica informacyjna i pamiątkowa
oraz
publikacja
artykułu
na
zakończenie inwestycji w lokalnej
gazecie).

Budowa Galerii
Jazzowej

1 067
001,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

1 058
515,89

W dniu 27 czerwca 2017 r.
podpisano umowę o dofinansowanie
projektu. umowa obejmuje dwa
zadania tj. Rewitalizację skweru
przy ul. Kr. Jadwigi oraz Budowę
Galerii Jazzowej. Całkowita wartość
projektu (dla obydwu zadań)
wyniosła ostatecznie 2 443 618,11
zł, w tym dofinansowanie 2 074
015,40 zł oraz wkład własny 369
602,71 zł. W dniu 4 sierpnia 2017r.
99,20% podpisano umowę na wykonanie
robót
budowlanych
zadania
"Budowa Galerii Jazowej" z firmą
Budowlano - Drogowa "PRASBET"
Sp. j. z Grudziądza. Wartość
umowy wyniosła 1 549 074, 55 zł
brutto. W dniu 10 sierpnia 2017r.
podpisano umowę z Pracownią
Drogową Grzegorz Drzycimski z
Iławy
na
pełnienie
nadzoru
inwestorskiego
nad
realizacją
budowy Galerii Jazzowej na kwotę
25 830,00 zł brutto. Termin
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Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.
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wykonania robót został dotrzymany,
protokolarnego odbioru inwestycji
dokonano 8 sierpnia 2018r.

Centrum Rozwoju
"Nowe Horyzonty"

Rewitalizacja hali
sportowej ul.
Niepodległości

394
000,00

845
000,00

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

368 385,00

W dniu 29 stycznia 2018r.
podpisano umowę z wykonawcą
dokumentacji projektowej firmą
RESTUDIO Sp. z o.o. z Gdańska na
kwotę 369 000,00 zł brutto (w
93,50% kwocie tej zawiera się 615 zł
przeznaczonych na aktualizację
kosztorysów inwestorskich). Termin
realizacji dokumentacji projektowej
to 29 października 2018r., terminu
dotrzymano.

841 113,31

W dniu 25.05.2016 r. złożono
wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki
o
dofinansowanie
Rewitalizacji hali sportowej ze
środków
"Program
rozwoju
regionalnej infrastruktury sportowej
2016". Zadanie to zostało ujęte w
programie rozwoju Bazy Sportowej
Województwa
WarmińskoMazurskiego. Kwota złożonego
wniosku o dofinansowanie wynosi 1.150.000 zł. Została podzielona na
lata , w roku 2017 -550.000zł w
roku 2018 - 600,000 złW dniu
99,54% 29.12.2016 r podpisano umowę z
wykonawcą robót
Zakładem
Budowlanym "KRUPIŃSKI" z
Grudziądza za kwotę 4.083.839,08
zł. Wykonawca robót został
wybrany
w
przetargu
nieograniczonym.
Termin
wykonania
zamówienia
do
30.06.2018 r. W roku 2017 r
wykonawca wykonał 100% dachu.
Wykonana została
wentylacja
mechaniczna
oraz
roboty
elektryczne, nawierzchnia podłogi
sportowej. W roku 2017 MSiT
przychyliło się do prośby Urzędu
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Wykonanie Wykonanie
BUDŻET finansowe
finansowe
plan 2018
stan na
stan na
31.12.2018r. 31.12.2018r.

Opis wykonania rzeczowego

Miasta i przekazało dotację w
kwocie 1.050.000 zł. Kwota w
wysokości 100.000,00 zł została
przekazana w roku 2018. W roku
2018 wykonano remont schodów
pożarowych, dokończono instalacji
SAP, dokończono remont elewacji
wraz z malowaniem. Protokół
końcowy został podpisany w dniu
31.07.2018 r.

W roku 2018 inwestycje wykonano na poziomie 80,92 % zaplanowanych wydatków.
Część inwestycji nie została w pełni zrealizowana m.in. ze względu na przedłużające się
procedury administracyjne. Na inwestycje wydano 39 465348,77 zł, co stanowi 24,13 %
zrealizowanych wydatków budżetowych i pozyskano na ich realizację kwotę 13 514 563,31
zł z tego:
• Dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich – 13 385 055,90 zł,
• Dotacje z państwowych funduszy
- 100 000,00 zł,
• Dotacja celowa z tytułu pomocy udzielonej przez inną jednostkę jst - 23 507,41 zł.
Dla porównania w roku 2017 środki na finansowanie w dochodach budżetu wynosiły 7,6 mln
zł, dla porównania w mieście Ostróda 2,8 mln zł a Giżycka 0,2 mln zł.

Raport o stanie gminy miejskiej Iława 2018

Strona 131

7. PODSUMOWANIE

Rok 2018 to rok z dużą ilością inwestycji i pozyskanych środków na ich realizację.
Najważniejszym jednak aspektem jest to, że niektóre części miasta, dotąd będące niechlubną
wizytówką, zyskały nowe oblicze. Pochwalić się możemy teraz nowym wizerunkiem terenów
przy ul. Jasielskiej (nowy układ drogowy z parkingami, modernizacja hali na CAL,
termomodernizacja budynków wielorodzinnych), nabrzeżem rzeki Iławki od ul. Kościuszki
do wiaduktu kolejowego, laskiem miejski przy ul. Sienkiewicza, zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Niepodległości. Teren przy
ul. Niepodległości stał się miejscem, które wykorzystywane jest na różne formy działalności
kulturalnej (wystawy, festyny, małe formy imprez kulturalnych itp.).
Duże znaczenie w mijającym roku miał kontekst ekologiczny – zwłaszcza inwestycje
termomodernizacje szkół nr 2 i 4 a także udzielane dotacje do zmiany ogrzewania,
które z roku na rok cieszą się większym zainteresowaniem.
Niezmiennie z budżetu miasta w drodze konkursów przekazywane są dotacje
dla klubów, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na organizację różnego rodzaju
wydarzeń.
Rok
2018
obfitował
również
licznymi
imprezami
kulturalnymi,
z których najważniejsze to Old Jazz Meeting „Złota Tarka”, Dni Iławy, Gala operetkowa, gala
disco polo, koncert zespołu Enej, kabareton czy koncert noworoczny i sportowymi np.
Iławski Półmaraton, Pomarańczowy Rajd Rowerowy, Regaty „O Błękitną Wstęgę Jezioraka”,
Korona Warmii i Mazur 3x3 i MTB Wyścig Wokół Pięciu Jezior. Nie można w tym miejscu
pominąć takich imprez, jak kolejna edycja Pikniku Inspiracji czy II Lotniczej Majówki,
imprez w których organizację zaangażowane były praktycznie wszystkie jednostki urzędu
i większość pracowników urzędu, w szczególności pracownicy wydziału Komunikacji
Społecznej, Wydziału Bieżącego Utrzymania oraz MIOCiZK (nazwy wydz. obowiązujące
w 2018r .).
Nie sposób też nie wspomnieć o działaniach na rzecz ochrony zdrowia, jak program
polityki zdrowotnej – szczepienia dla dzieci, rehabilitacja osób powyżej 70 roku
czy programu teleopieka czy Karta Życia.
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